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Х А Л АХ ПОЭЧЕ

Тахçанхи «Кун кĕнекине» уçа-уçа пăхатăп.
1944 çулăн юлашки кунĕсем. Ентĕ Çĕнĕ çула кĕт- 
се илмелле. Вăл пирĕншĕн Çĕнтерÿ çулĕ пуласси 
пур енчен те курăнса-туйăнса тăрать. Фашистла 
тискер кайăка чикĕ леш енне хирсе ывăтнă. Со- 
вет çарĕсем, тăшман эшкерĕсене аркатса, малтан 
малалла талпăнаççĕ. Октябрĕн 20-мĕшĕнче вĕсем 
Югославин тĕп хулине — Белграда — ирĕке кă- 
ларнă. Декабрĕн 26-мĕшĕнче тăшман çарĕсен пы- 
сăк ушкăнне, Будапешт хулинче çавăрса илсе, 
тимĕр кăшăлпа кăшăлласа лартнă.

Фронтри çĕнтерÿçĕсене саламланă май Тăван 
çĕршывăн тĕп хулинче— Мускавра — салют хыç- 
çăн салют кĕрле т̂.

Чĕрере çĕкленÿллĕ туйăм. «Чăваш Коммуни» 
(хальхи «Коммунизм ялавĕ») хаçатăн Çĕнĕ çулхи 
номерне, епле пулсан та, витĕмлĕрех кăлармалла. 
Сулмаклăрах, хаваслăрах! Çак шухăшпа Пичет 
çуртĕнчен тухрăм та Ярославскн урампа тăвалла 
уттартăм. Кунта ун чухне ялти пек сăпайлă йы- 
вăç çуртра Семен Васильевич Элкер пурăнатчĕ. 
Эпĕ, калинккерен кĕрсе, крыльца умнелле çывха- 
ратăп. Тăнлатăп. Пÿртре такам юрлать. Арçын 
сасси. Уçă та тап-таса тенор. «Чим, ара, ку Нико- 
лай Иванович-çке! Шелепи! — савăнатăп хам ăс-
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Ьăн.— Ахăртнех, хăнăна килнĕ?! Апла эпĕ икб 
халăх поэтĕнчен харăеах интервью в сăвă илме 
пултаратăп-çке. Аван!»

Николай Ивановича юрлама чарас мар тесе, 
питĕ асăрханса кĕме тăрăшатăп. Анчах вăл поэт, 
ытла сисĕмлĕскер, юрлама чарăнать те ыйтать 
(ара, куçĕ курмасть те-ха):

— Кам унта? — тет.
Семен Васильевич кам килнине пĕлтерет:
— Э-э, Еçхĕл,— кăххăмлатса сывлăш çавăрать 

Шелепи.— Авалхи юрăсене итлени ăна та усăллă. 
Атя, ирт малалла...

Вара Николай Иванович çĕнĕрен юрлама тытă- 
нать. Авалхи юрăсем... Çарăмсанпа Хăнтăрча юр- 
рисем... Элшел юррисем... Пÿркел юррисем... Эпĕ 
çав юрăсен сăввисене те, кĕввисене те лайăххăн 
асра тытса юлайман. Çавăншăн паян та куляна- 
тăп. Эпир ун чухне, Шелепин тĕлĕнмелле çамрăк 
сассине итлесе, такам куç пăвнă пек, чĕмсĕр пул- 
са лартăмăр. Темĕнле асамлă вăй çавăрса илчĕ 
пире. Пÿртре ют çын çукчĕ. Семен Васильевичпа 
ун мăшăрĕ, Евдокия Алексеевна, Шелепи мăшă- 
рĕ — Анна Григорьевна, унтан — эпĕ... Элк«рсен 
ачисем кайри пÿртре кăштăртататчĕç.

Çапах та эпĕ ун чухнехи «Кун кĕнекине» çак 
юрă çаврăмĕсене çырса хăварнă иккен:

Ерĕмпурăн тутри — пурçăн çÿçн,
Арăм пуçне çыхсан — пуç тулли;
Ентĕ тăванăмсем-çунатăмсем,
Сире килсе курсан — куç туллн.

Улăхрăм та çÿллĕ, ай, ту çине, 
Шăпăртатса юхать юр шывĕ.
Тăванăмсем, сире аса илсен,
Шăпăртатса анать куççулĕ...



Николай Иванович сасартăк юрлама чарăнчв те 
пуçне усрĕ, сухалĕ кăшт çеç сĕтеле сĕртĕнчĕ:

— Шăпăртатмалăх куççулĕ çук çав,— терĕ вăл, 
ассăн сывласа.— Çамрăклах типрĕ куçăм...

Кун хыççăн эпир чылайччен чĕнмесĕр лартăмăр. 
Шăплăха хускатма аван мар пулин те, эпĕ Семен 
Васильевича хам мĕн ĕçпе килнине каларăм.

— Хаçат валли? — шухăша кайса ыйтрĕ вăл.— 
Çукрах çав... Пĕр япала пуçласа хуиă-ха. Малтан 
сăвă кăна çырасшăнччĕ... Халь поэма пуласшăн 
пек. Анчах туман тихаи пилĕкне хуçма хушман 
та... Тепле çав...

Семен Васильевнч ку тĕлĕшпе, сăмах парас, пу- 
лас япалан сюжетне каласа кăтартас тĕлĕшпе, 
ытла та сăпайлă çынччĕ. Çапла эпĕ ун чухне 
«Вăл — вилĕмсĕр» поэмăн пĕр сыпăкне хаçат вал- 
ли илсе тухрăм-тухрăмах.

«Шелепн юррисем...» Вĕсем вара мана паян та 
канăç памаççĕ. Çĕяĕ çул умĕнхи каçа эпĕ «Шеле- 
пи каçĕ» тесе палăртнă «Кун кĕнекинче>. Семен 
Васильевичпа иксĕмĕр кайран та час-часах аса 
нлеттĕмĕр «Шелепи каçне».

— Кунçулĕ кĕскелсе çитнине сиснĕ-шим ватă 
сăвăçчĕри?—тĕпчетĕп эпĕ, чуна лăплантарас тесе.

— Сиснĕ пуль çав,— лăпкăн сăмах хушать Се- 
мен Васильевич.— Ыррине те, усаллине те чĕре 
малтанах сисет... Çавăи пек ĕнтĕ этем чĕри...

«Шелепи каçĕ» хыççăн тепĕр икĕ эрнерен,
1945 çулхи январĕн 12-мĕшĕнче, Николай Ивано- 
вич чĕри тапма чарăнчĕ. Ватă сăвăç Аслă Çĕнтерÿ 
кунне кĕтсе илеймерĕ. Кĕтнĕ куна çитесси те тă- 
ватă уйăх кăначчĕ... Анчах пирĕн Шелепи Тăван 
çĕршыв умĕнче парăмра юлмарĕ. Вăл, усал тăш- 
мана ылханса, хаяр сăвăсем çырчĕ.

Астăватăп: халăх поэчĕсем, Элкерпе Шелепи, 
вăрçă вăхăтĕнче час-часах колхозсене, заврдсен*
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тухса çÿретчĕç, шкулсене, госпитальсене çитетчĕç. 
Сывлăх пирки ÿпкелешсе тăмастчĕç. Вĕсен витĕмлĕ 
сасси халăхра янăратчĕ, вĕсем халăха çĕнтерÿшĕн 
пĕтĕм вăй-хала хурса ĕçлеме-кĕрешме чĕнетчĕç.

Эпир Николай Иванович Шелепие юлашки çула 
ăсатнăранпа ĕнтĕ нумай çул иртрĕ. Асатнăранпа... 
ку сăмаха калама та вырăнлă мар пек. Мĕншĕн 
тесен эпир ывăнма пĕлмен юрăçа яланах хамăр 
йышра туйса тăратпăр, унăн кăшт çинçерех те 
витĕмлĕ сасси паян кун та халăх хушшинче çам- 
рăк çын сасси евĕр илтĕнет.

Çук, паян пире уйрăм тĕлпулусем кăна мар аса 
килеççĕ, куçăмăрсем умне) Николай Иванович хă- 
йĕн пĕтĕм патвар кÿлепипе, халăхăн авалхипе 
паянхи ăстăнне упракан çутă сăнарĕпе тухса тă- 
рать. Николай Ивановичшăн пĕтĕм пурнăç поэзи 
пулнă, пурнăçри кашни ĕçе вăл поэт чĕрипе туйса 
илнĕ. Ахальтен мар ĕнтĕ пирĕн писательсем ăна 
халăх шăпчăкĕ тесе- тетгетчĕç. *

Эпир, хальхи поэтсем, пурте тенĕ пекех лите- 
ратурăра малтанхн утăмсем тунă чухне хамăрăн 
пĕрремĕш сăввăмăрсем пирки Николай Иванович 
Шелепи ырласа каланине е, кирлĕ пулсан, хăтăр- 
са илнине те илтнĕ. Хусанти чăваш педтехнику- 
мĕнче П. Хусанкайпа А. Кăлкан хăйсен пĕрремĕш 
сăввисе^не вуласа парсан, хальхи драматург 
П. Н. Осипов студентсене хăйĕн малтанхи пьеси- 
пе паллаштарсан, Николай Иванович вĕсеие лите- 
ратура çулĕпе малалла утма ырă суннă. Шупаш- 
карти коммуна шкулĕнче вăл Уйăп Мишшине сă- 
вăç пулма халалланă, Семен Васильевич Элкерпе 
юнашар ларса, вăл чăваш халăхĕн иртнĕ кун- 
çулĕпе пуласлăхĕ çинчен пайтах калаçнă. «Хĕн- 
хур айĕнче» поэма çырнă чухне кирлĕ канашсем 
панă, мĕншĕн тесен вăл халăхăн авалхи пурнăçĕ 
çинчен нумай легендăсем пĕлнĕ.
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Литература ĕçне кайрантарах хутшăннă кашни 
çамрăка çапла вăл хăйĕн ырă сăмахĕпе хавха- 
лантарнă. Пĕр-пĕр çамрăк поэт сăвă вуласа пар- 
сан, Николай Иванович ура çине тăратчĕ те: 
«Кил-ха кун.тарах, тăванăм»,— тетчĕ. Куçĕ кур- 
маннипе вăл çамрăк поэта пуçĕнчен хыпашласа 
пăхатчĕ. Ку вăл пуçран шăлса ачашлани мар, 
çамрăк çыннăн сăн-сăпачĕпе ăсĕ-тăнĕ мĕнле иккен- 
не лайăхрах пĕлес тени пулнă. Çапла эпир пур- 
т9 — Ухсайпа Ивник те, Шавлипе Алка та, ытти- 
сем те -  хамăрăн пуçăмăрсем çинче Шелепин 
ăшă та çепĕç аллине туйса курнă. Николай Ива- 
нович пирĕн çамрăк проза ÿснишĕн те чунтанах 
савăннă, прозаиксен йышне çултан-çул çĕнĕ ятсем 
хутшăннине саламланă, вăл ырă сунса каланă 
сăмаха Трубина Мархвипе Данилов-Чалтун, Хум- 
ма Çеменĕпе Пайраш, Талвирпе Тукташ, Агаков- 
па Долгов, Уярпа Илпек тата ытти прозаиксем те 
кăмăллăн тав туса йышăннă. Чăннипех те̂  ĕнтĕ, 
пирĕн писательсен йышĕ халăх куçĕ умне, Хусан- 
кай каларăш, «Шелепи шерепийĕ» пек тухса тă- 
рать.

Паян пурте пуçтарăннă акă,
Миçе тĕслĕ сăмах шерепи!
Мĕнле пысăк поэзи сапакĕ!
Кĕреки варринче— Шелепи.

Николай Иванович Шелепин пурнăçĕпе пулта- 
рулăхĕ вăл — пирĕн литературăн чĕрĕ историйĕ. 
Вăл тăван литературăн икĕ саманине — револю- 
цичченхипе революци хыççăнхине — чĕнтĕрлĕ кĕ- 
пер пек çыхăнтарса тăрать/ Константин Ивановпа I 
Тайăр Тимкки вăхăтĕнчех çырма пуçланă Поло- 
руссов-Шелепи пирĕн совет саманинче çĕнĕ вăй- 
хăватпа çĕкленсе ĕçлерĕ, тăван литературăна ас- 
ран кайми сăвăсемпе пуянлатрĕ.
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НикОлай Йванович Полоруссов-Шелепи 1881 
çулхи майăн 14-мĕшĕнче хальхи Тутар респуб- 
ликинчи Аксу районне кĕрекен Çĕнĕ Усел ялĕнче, 
чухăн хресчен килйышĕнче çуралса ÿснĕ.

Поэт хăй çапла каласа паратчĕ: ун ашшĕн ас- 
лашшĕ Ялак тата амăшĕн асламăшĕ Шелепи ятлă 
пулнă иккен, вĕсем таврари чи чаплă юмахçăсем 
пулнă, халăх хушшинче çÿрекен халап-юмахсене 
каласа панисĕр пуçне, вĕсем халăхăн авалхи пур- 
нăçĕ çинчен нумай тĕрлĕ халапсем (легендăсем) 
каласа кăтартнă. Пулас поэт çав халап-юмахеене 
итлеме питĕ юратнă. Кайрантарах вăл хăйĕн ли- 
тературăри хушаматне те авалхи тăванне — Ше- 
лепи ятлă юмахçа хисеплесе йышăннă. Ача чухне 
мĕн илтнине Николай Иванович, пурăна киле хăй 
пуçĕнче пĕтĕçтерсе, «Эссепе», «Уксак Тимĕр Пÿ- 
лере илни çинчен», «Константинополь хулине туни 
çинчен чăваш ваттисем калани» ятлă легендăсем 
çырнă.

Николай Иванович Полоруссов-Шелепи твор- 
честви аталанма тытăнни 1905— 1907 çулсенче 
революцилле вăхăтпа çыхăнса тăрать. Унччен 
пирĕн М. Ф. Федоров çырнă «Арçури» поэмăпа 
И. Я. Яковлев малтанхи чăваш букварĕ валли 
çырнă пĕчĕк калавсем çеç пулнă пулсан, çав çул- 
сенче Раççейри сывлăш кăшт уçăлнă май К. Ива- 
иовăн, Тайăр Тимккин, М. Акимовăн тата ытти 
чăваш çамрăкĕсен сассисем илтĕнсе каяççĕ. Çапла 
ĕнтĕ, эпир çав çулсенче хамăрăн тăван литература 
çуралнине куратпăр.

Хресчен ывăлĕ Н. И. Полоруссов, ялти шкулта 
çеç вĕреннĕ пулин те, çывăхри учительсем пулăш- 
нипе чылай кĕнеке вуласа, ял пурнăçне сăнаса 
пырса, ун чухнехи обществăн киревсĕр енĕсене 
ăнланма.тытăнать. Унăн шухăшне ÿсме уйрăмах 
вырăссен революЦилле-демократилле литератури
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вййлă пулăшать. Н. А. Некрасовăн гражданла ли- 
рнки, А. М. Горькнн хăватлă сасси чăваш çам- 
рăкĕн чĕрине çунат парса хавхалантараççĕ.

1905— 1907 çулсенче, пĕтĕм çĕршыв тăрăх мал- 
танхи революци хумĕ кĕрлесе кайнă вăхăтра, 
Николай Иванович Полоруссов-Шелепи хăйĕн 
«Раççей» ятлă сăввнне çырать. Ку вăл — патша 
тытăмĕн тискерлĕхне питлекен витĕмлĕ сатира.

Ку сăвă ун чухне пичетленме пултарайман, 
анчах вăл килтен киле, ялтан яла сăмах вĕççĕн 
çиçĕм пек çиçсе сарăлнă. Пусмăрçăсен ирсĕр сăн- 
сăпатне кăтартса парса, вăл чăваш ĕççыннисене 
кĕрешĕве тухма хавхалантарнă.

«Раççей» сăвва çырнă хыççăн тепĕр çултанах 
Шелепин Хусанти «Хыпар» хаçатра «Çĕлен» сăввн 
(ун чухне «Тав» ятпа) пичетленсе тухать. Çак 
сăвăра М. Горькин Кăйкăрĕпе Тăвăл хыпарçи 
хавхалантарнă шухăшсем палăрса тăраççĕ. Пус- 
мăрçăсен тискер тытăмне поэт çĕр çинчи мĕнпур 
çынсене сăхакан усал çĕленпе танлаштарса кă- 
тартать, халăх хăвачĕ вара поэт куçĕ умне «çутă 
хĕвел çути пек» кайăк пулса тухать. Халăх пус- 
мăрçăсене çĕнес шанчăк, вăл çутă кунçул курма 
ĕмĕтленнĕ ĕмĕт çак сăвва шалтан вăйлă çутăпа 
çутатса тăрать. «Çĕлен пĕрре вилĕ-ха, ĕмĕрлĕхе 
пĕтĕ-ха... Кайăк çĕрĕн вĕçне-хĕрне ылтăн çунатпа 
виçет»,— тесе çырать поэт.

Октябрьти революциччен (1915 çулта) 
Н. И. Шелепин пĕр пĕчĕк кĕнеке çеç пичетленсе 
тухнă. Унта поэтăн «Ваçанка», «Çарăмсанпа Хăн- 
тăрçа», «Константинополь хулнне тунн çинчен чă- 
ваш ваттисем калани» ятлă сăвăлла халапĕсем 
кĕнĕ.

«Çĕлен» сăвăра поэт символла сăнарсем илсе 
кăтартать пулсан, «Ваçанка» сăвăра вăл вара ха- 
дăх юнне ĕçекеи харампыр сăнарне реализм мес-
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лечĕпе кăтартса парать. Ваçанка йышши сĕлĕх- 
сем ун чухне кашни ялтах пулнă. Поэт, хăйĕн 
сăввипе ĕççыннисен куçне лайăхрах уçса, çав ха- 
рам пырсене витĕртерех курма, вĕсемпе кĕрешме

пулăшать.
«Çарăмсанпа Хăнтăрçа» поэма пирки пирĕн ли- 

тературăра тĕрлĕрен калаçу пулчĕ. Ана критик- 
сем пурнăçа илĕртÿллĕ ырă çутăпа çутатса кăтар- 
такан идилли терĕç. Ку сăмахра тĕрĕсси те пур 
пулĕ. Анчах ăна халь эпир «Ваçанка» сăвă хыç- 
çăн вулатпăр та поэт халăх пурнăçне «Çарăмсан- 
па Хăнтăрçари» пек курма ĕмĕтленнине туйса 
илетпĕр. Поэт тĕрĕссипе мĕн курни мар, вăл мĕн 
курма ĕмĕтленни,— акă мĕн ытларах сисĕнет ку 
сăвăра. Халăх творчествинче те унашкал çутă 
юмахсем сахал мар. Çарăмсанпа Хăнтăрçа тăрă- 
хĕнчи ырă çутă Ваçанкасен киревсĕрлĕхне курма 
ытлашши чăрмантарсах каймасть.

Поэт хăйĕн тăван халăхĕ ирĕке тухма 
ĕмĕтленни Октябрьти социализмла революцире 
пурнăçа кĕчĕ. Совет саманинче Н. И. Шелепи 
пултарулăхĕ, ту айĕнчен тапса тухакан çăлкуçĕ 
пек, пĕтĕм халăха савăнтармалла вăйланса кайрĕ.

Хресчен хăйĕн пурнăçне юсама тытăнни, вăл 
рабочипе пĕрле пĕр çулпа утса пыни, халăхра 
пĕрлешÿлĕх туйăмĕ ÿссе пыни («Кĕпер хывни»), 
чăваш ялĕнче колхозлă пурнăç пуçланса кайни, 
çĕршывра социализм çĕнтерсе пыни — çакă ĕнтĕ 
Н. И. Шелепин революци хыççăнхи сăвви-юррисен 
чи хăватлă кĕвви.

Уйрăмах унăн аслă çулпуçăмăр Ленин çинчен 
çырнă сăввисем халăх чĕрине туллин ăшăтса тă- 
раççĕ.

Халăх пуçĕ çине пысăк хуйхă килсе ÿксен, 
В. И. Ленин вилсен, 1924 çулта, Н. И. Шелепи 
пĕтĕм халăх ячĕпе ĕмĕр манмалла мар сăмах
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каларĕ — «Ленин» ятлă сăвă çырчĕ. Ку сăвва ву- 
латăн та халăх хуйхине çавăн пек пĕтĕм чунтан 
1 уйтаракан сăмах урăх тупма та май çук пек 
туятăн.

«Ленин шухăшĕ» ятлă тепĕр сăвăра поэт аслă 
çулпуç вĕрентĕвĕ мĕн тери пысăк вăй пулса тă- 
нине кăтартса парать:

Санăн хăватлă, чаплă шухăшу 
Хĕвел пек çутă, çăлтăр пек çÿлте—
Пĕтĕм тĕнчйпе вĕçсе çÿреме 
Нимĕнле вăй та ăна чарас çук.

Николай Ивановича эпир яланах çамрăк, яла- 
нах хастар та хавас сăн-сăпатлă куратпăр. Юлаш- 
ки вунвиçĕ çул хушшинче поэт пачах тĕнче çути 
курмасăр пурăнчĕ пулин те, вăл пирĕн халăхăн 
пур ĕçне те активлă хутшăнса пычĕ. Коммунист- 
сен партипе Совет правительстви çĕнĕ пилĕк çул- 
лăх планне йышăнаççĕ-и, тăван республикăра çĕнĕ 
завод ÿссе ларать-и, пĕр-пĕр колхозри хастар çын 
хăйĕн мухтавлă ĕçĕшĕн орден илет-и, ирхине ача- 
сем шкула каяççĕ-и — пĕр сăмахпа, пурнăçра мĕн- 
ле çĕнĕ ĕç палăрать, Николай Иванович Шелепн 
пурин çинчен те çĕнĕ сăвă çырать. Çĕннишĕн 
унăн— яланах çĕнни.

1936 çулта тăван республикăри ĕççыннисем Ни- 
колай Иванович Полоруссов-Шелепи литература 
ĕçне пуçăннăранпа вăтăр çул çитнине сарлакан 
палăртрĕç. Çавăн чухне вăл чăваш сăвăçисем 
хушшинче пуринчен малтан Чăваш АССР халăх 
поэчĕ ятне илчĕ.

Чăваш литературин пысăк уявĕ ячĕпе пирĕн 
писательсен Союзне инçетри Швейцарирен, Фран- 
ци халăхĕн аслă писателĕнчен Ромен Ролланран 
çыру килнĕччĕ. Акă мĕн çырнăччĕ унта: «Шелепи
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юЛташа эпĕ чуятан-чĕререн ырлăх-сывлăх сун- 
нине калăр,— иртнишĕн, революцичченхи самана- 
ра унăн пурнăçĕ, Сирĕн халăх пурнăçĕ тепле 
йывăр пулнă пулин те, вăл хăй таланчĕпе хăй 
ĕмĕчĕн çулăмне чĕррĕн упраса хăварма пултарни- 
шĕн! Хамăр француз тусăмăрсен ячĕпе эпĕ унăн 
аллине тăванла тытса чăмăртатăп, эпĕ Сирĕн 
ĕçĕршĕн Сирĕнпе пĕрлех мухтанса савăнатăп, мĕн- 
шĕн тесен эпнр пурте пĕр пĕтĕм этемлĕх членĕ- 
сем, кунта çынсене расăсемпе нацисем тĕлĕшĕнчен 
уйăрасси çук; пĕрисен телейĕ е инкекĕ теприсен 
телейĕ е инкекĕ пулса тăрать».

Н. И. Полоруссов-Шелепи литературăра нумай 
çул хушши ăнăçлă ĕçленине партипе Совет прави- 
тельстви пысăка хурса хакларĕç— 1938 çулта ăна 
«Хисеп палли» орден парса чыс турĕç.

Ентĕ халăх поэчĕ тата хытăрах хавхаланса ĕç- 
леме тытăнчĕ — тăван партипе халăхшăн, аслă 
Тăван çĕршывшăн!

Тăван çĕршывăн аслă вăрçи пуçлансан, Нико- 
лай Иванович Шелепи, фашистла тискер кайăк- 
сене намăс юпи çумне пăталаса, хаяр сăвă çырчĕ:

Тăршшĕ ик метр,
Урлăш пĕрре—
Территори кирлĕ 
Гитлере1

Çак витĕмлĕ сăмахсем тепĕр кунах тенĕ пек 
пĕтĕм халăх хушшине сарăлчĕç..

Ватă поэт вăрçă пĕтнине курса ĕлкĕреймерĕ. 
Анчах унăн сăввисене эпир Аслă Çĕнтерÿ кунĕнче 
те шăрантарса вуларăмăр,. халĕ те, коммунизм 
стройкинче, хаваслансах вулащăр. .

Аркадий ЭСХЕЛЬ
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ÇĔНЙ ИУРНĂÇ 
' ЕĔВВИСЕМ3



Л Е Н И Н

Камăн варĕнче 
Утленсе пулса,
Кам кăкри сĕтне 
Çисе ÿсрĕн-ши?

Кам чĕрçи çинче 
Выляса-кулса,
Хĕвел шевли пек 

| Иăлт-йăлт сикрĕн-ши?

Пусмăрлăхпала 
Ултав суяна 
Ывăç çинчи пек 
Курса тăраттăн.

Мĕнпур хурлăхлă, 
Асаплă йăха 
Вут юпа пулса 
Ертсе пыраттăн.

Вут çулăмĕ пек 
Чĕлхÿ-çăвару—
Епле сивĕнее 
Чĕнми пулчĕ-ши?



Тĕттĕм пуçлăхе-  
Хăрушă вилĕм — 
Епле сан патна 
Хăйса пычĕ-ши?

Пурне те курса 
Тăракан куçу 
Епле хупăнса 
Тĕттĕмленчĕ-ши?

Пĕтĕм çĕр çинчи 
Еçхалăхĕшĕн 
Сан ят чăн-чăнах 
Чăн çутă çăлтăр.

Аслă, мухтавлă, 
Хăватлă, чаплă 
Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин.

Хĕвел çути пек 
Яту çут пултăр, 
Янраса тăтăр, 
Емĕр чĕр пултăр!



Л Е Н И Н  Ш У Х Ă Ш Ĕ

Санăн пуçăнти вăйлă шухăшсем, 
Мĕнпур ĕççыннин вăйне çĕклесе, 
Тискер капитал юнлă никĕсне 
Тĕпĕ-йĕрĕпе кисрентереççĕ;
Пĕтĕм çĕр çинчи йĕркесĕрлĕхе, 
Туппа пенĕ пек, ишсе пыраççĕ, 
Мĕнпур ĕçхалăх ирĕклĕхĕшĕн 
Хурçă шăратса никĕс хураççĕ.

Санăн хăватлă, чаплă шухăшу 
Хĕвел пек çутă, çăлтăр пек çÿлте — 
Пĕтĕм тĕнчипе вĕçсе çÿреме 
Нимĕнле вăй та ăна чарас çуК; 
Пĕлĕт юхнă пек ирĕккĕн юхма 
Тем пек хăват та çулне пÿлес çук, 
Тем чухлĕ пысăк тинĕссем çинчен 
Урлă та пирлĕ тăвăл пек çÿрет.

Тимĕр картасем, вăрмансем урлă, 
Çил пек ыткăнса, çиçĕм пек кĕрет, 
Этем ăрăвĕн çулне кăтартса,
Çĕре çутатса маяк пек çунать.
Пур ĕçхалăхне чĕнет пĕрлешме, 
Мĕльюншар çынна çитсе вăратать; 
Пусмăр тĕнчипе тăрса кĕрешме 
Хурçă пек çирĕп вăя чăмăртать.



ЧАВАШ  ХЕРАРАМЕ

Турăм тиха, турăм тиха — 
Мăйăмран хăмăт тухмарв, 
Турăм ача, турăм ача — 
Аллăмран ĕç каймарĕ.

Чун ыратнă енне тухнă 
Вĕсен ун пек сăмахсем, 
Чĕри вутла çуннă чухне 
Калаçакан — юмахсем.
Вăл ĕçпеле çуралса,
Еçпех ÿссе çитĕнет. 
Еçле-ĕçле кайса ÿксе,
Тăпра айне витĕнет.
Ури -  ача сиктерет ун, 
Алли — арлать кĕнчеле. 
Ларса канма пĕлмесĕрех 
Ирттерет вăл кунсене. 
Хирти-килти-мĕнĕпех вăл 
Пур ĕçе те ĕлкĕрет, 
Пурăнăçне юсас тесе, 
Куççульпелех вăл йĕрет. 
Хĕлĕн-çăвĕн, çĕрĕн-кунĕн 
Уйрăлаймасть ĕçĕнчен. 
Нумайăшĕн виличченех 
Куççуль типмест куçĕнчен. 
Пĕтĕм çемйин çийĕ-пуçĕ — 
Унăн алли тивĕçĕ,—
Хура çĕрпе хупланиччен 
Нихçан пĕтмен ун ĕçĕ. 
Сухине те сухалать вăл, 
Çипуçа та питĕрет,
Утине те хăех çулать, 
Тыррине те хăй вырать. 
Ача-пăча ÿстересшĕн
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Пĕтĕм чунтан хуйхăрать. 
Çапла чăваш хĕрарăмĕ 
Емĕр-ĕмĕр хĕн курнă. 
Çапла патша вăхăтĕнче 
Ана питĕ хĕсĕкчĕ: 
Вăрçсассăн та çапсассăн 
Йĕретчĕ те тÿсетчĕ.
Çÿç вăрăм та, ăсĕ кĕске, 
Тетчĕç ăна ун чухне. 
Выльăх пекех шутлатчĕç 
Вăл вăхăтра ун йăхне. 
Хăйне тивĕç ят çĕрне те 
Паман ăна патшасем. 
Чура туса çыхса тăнă 
Буржуйсемпе пупĕсем. 
Халĕ ĕнтĕ хĕрарăм та 
Арçынсемпе тан тăрать. 
Совет влаçĕ пулнăранпа 
Ун сасси те хыт янрать. 
Пĕтĕм Совет Союзĕпех 
Халь хĕрарăм ирĕклĕ. 
Аçта тухса çÿресен те,
Ун сăмахĕ витĕмлĕ.
Часах чăваш хĕрарĕм те 
Çутăлтарĕ хăй ятне. 
Хулара та, ялсенче те 
Кăтартĕ вăл хăватне.



МАКСИМ ГОРЬКИЕ

Мăн тинĕс пек аслă, 
Чаплă шухăшпа, 
Океан пек анлă, 
Хăватлă ĕçпе 
Пĕтĕм ĕçхалăхшĕн 
Эсĕ тĕнчере 
Хĕвел пек йăлкăшан 
Хĕрлĕ хĕмпеле.
Çĕнĕ çутă сăнлă 
Çĕршывăмăрта 
Коммунизмăн хĕрлĕ 
Ялавĕ пулса, 
Кăварлă чĕлхепе, 
Хĕрÿ çулăмпа 
Çунатăн хĕмленсе 
Чаплă çутăпа.
Ватă, ĕçре пиçнĕ 
Хурçă чĕрепе, 
Пролетари çĕнтернĕ 
Çĕнĕ тĕнчере 
Пусмăра çĕмрекен 
Ударлă ĕçпе 
Шурăмпуç çăлтăрле 
Вылятăн çÿлте.
Эсĕ кив Раççейри 
Виç революцин 
Вучаххи çинче те 
Çиçĕмле çнçнĕ; 
Еçхалăх массин 
Хĕрлĕ хĕмĕпе 
Тăвăллă йыхрав сан 
Тĕнчипех вĕçнĕ. 
Еççыннин илемлĕ 
Паттăр чĕлхипе
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Хăватлă сисĕмлĕ 
Аслăлăх çемми —
Сан чĕрÿ патĕнче 
Хĕмленсе йÿçсе, 
Тĕнчери чăн çÿллĕ 
Тусем пек ÿснĕ. 
Патшасен хĕн-хурлă 
Ирсĕр самани, 
Киревсĕр, ылханлă, 
Путсĕр курăнса, 
Юнлă, куççуллĕ 
Тискер хум пулса, 
Çапăнса саланнă 
Санăн умăнта.
Эс пĕтĕм тĕнчери 
Пролетари массин, 
Пĕтĕм çĕр çийĕнчи 
Еçхалăх чĕрин 
Кĕрешÿре çĕннĕ 
Мухтавлă юрри. 
Тĕнчипех яту сан — 
Аслă океан.
Еçхалăхĕн чаплă 
Çырулăхне эс, 
Хăватлă та аслă 
Çулпуçĕ пулса, 
Социализмлă 
Çутă кунçула 
Çĕнтерÿ çулĕпе 
Пыратăн илсе. 
Коммунистсен партин 
Хĕрÿ ĕçĕнче,
Çиçĕм пек çивĕч 
Аслăлăхсенче, 
Коммунизм тăвас 
Мухтавлă ĕçре
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Хĕрлĕ ялав йăтсă 
Çĕклентĕн çÿле. 
Темиçе çĕр тĕслĕ, 
Тĕрлĕ чĕлхеллĕ 
Халăхсен илемлĕ 
Çырулăхсене 
Социализмшăн 
Кĕрешес ĕçре 
Çĕн сĕткен кĕртсе 
Пыратăн ертсе.
Аслă Октябрĕн 
Аслă çулпуçĕ,
Хĕвел пек йăлкăшнă 
Ленин юлташ та, 
Ахаль мар çав сана 
Чĕререн савса: 
«Горький—пролетарлă 
Писатель»,— тенĕ. 
Пĕтĕм ĕçхалăхне, 
Колхозниксене 
Социализмлă 
Пурăнăç патне 
Ертсе пыракан 
Аслă парти те 
Хĕрÿллĕн пахалать 
Санăн талантна.

Октябрь илемлĕ 
Çырулăхĕнче 
Хĕвел пек хĕмленнĕ 
Мухтавлă юлташ, 
Шурăмпуç çăлтăрĕ, 
Вĕри çăлкуçĕ—
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Сыва пул, хастарлă 
Литература çулпуçĕ! 
Мана эс пĕлместĕн,
Эпĕ путĕш çын,
Чăваш ĕçхалăхĕн 
Ватă сăвăçи.
Хĕвел çути таçта 
Çухалнă манран.
Уйăх та çаплах 
Курăнмасть мана! 1 
Çăлтăрсем те сÿннĕ 
Куçăм умĕнче,
Тĕттĕмпе витĕннĕ 
Маншăн çут тĕнче. 
Çиçĕм çиçнине те 
Туймастăп эпĕ, 
Çутçанталăк маншăн 
Пачах çухалнă.
Çапах та чĕремре 
Вут-хĕм йăлкăшать, 
Мухтавлă ĕçсемшĕн 
Сăвă шăранать.
Пĕтĕм ĕçхалăхĕн 
Чĕрипе пĕрле 
Октябрь хĕмĕпе 
Çунать ман чĕре. 
Социализмшăн 
Кĕрешес ĕçре 
Паттăр юрăсем те 
Юрлатăп хитрен.
Халĕ сана эпĕ 
Хам пекех тепĕр 
«Чухăн Ваçук» çинчен 
Пĕлтерес тетĕп.
1 Шелепн хăй куçĕсем сÿини 

çинчен калать.
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* * *

Унне авал çăткăн 
Тĕнче çăханĕсем 
Яланах пит-куçне 
Куççулĕпе çунă.
Вăл ÿснĕ çĕрте 
Пусмăрлăх вăйпе 
Хуласем, ялсем 
Юнпа çăвăннă.
Тĕнче ăслăлăхне 
Ан пĕлччĕр тесе,
Унти ĕçхалăхне 
Мулпа хĕстернĕ. 
Чухăна, мĕскĕне,
Çара ÿт çинчен 
Вырттарса çаптарса 
Куланай илнĕ.
Çапла вăл çĕрте 
Юнлă сăнчăрпа 
Тем чухлех ĕрченĕ 
Суккăрпа чура. 
Хăрăк-харăк ватă * 
Ака-сухапа 
Сывлăхсене ватнă 
Çамрăк-кĕрĕмсем. 
Шăйрăксенче ÿснĕ 
Уссăр хытхура, 
Тăвăлсем хаяррăн 
Çухăрнă «хурах».
Уяр çулсем пулсан — 
Хирсем хуп-хура, 
Хĕвелпеле çунса, 
Выртнă хурланса. 
Анисем çийĕнче,
Вĕри çĕлеиле,
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Çавраçил шăхăрса 
Çÿренĕ урса.
Унта пурнăç капла 
Пăнтăхнă чухне 
Василий Иванчă 
Пурăннă йÿçсе.
Мул хуçисем ăна 
Лайăх палланă,
Пурте вĕсем унпа 
Тискер палканă.
Вăл урампа иртсе 
Пынине курсан, 
Лавкаçăсен куçсем 
Чарăлсах кайнă.
Хирĕç чупса тухса, 
Пуçсене ухса,
Синкерлĕ куçсемпе 
Çĕлен пек пăхнă.
— Эй, Василий Иванч, 
Мĕн кирлĕ сана?
Кил, кил, хăвăртрах ил, 
Хам парам,— тенĕ. 
Киревсĕр лавккине 
Çавăтса кĕрсе, 
Вăйпалах илнĕ 
Укçине унне.
Кулач сутакан та,
Вăл çынна курсан, 
Ларнă çĕртенех 
Сирпĕнсе тăнă.
Тутине чĕлхипе 
Çулакаласа,
Çĕленсен сăннипе 
Сăхма пуçланă.
Вăл пĕчĕк çĕршывра 
Хĕрлĕ улмапа
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Сарă мăйăр тă 
Тем чухлĕ пулнă. 
Пылпа та, çупа та 
Чĕрессем тулнă, 
Василнй Иванчăн 
Нимех те пулман. 
Ачаран пуçласа 
Ватăличченех 
Пурăннă пăчланса, 
Хĕн-хурта çунса. 
Кулаксен, пуянсен 
Тарçисем пулса, 
Çÿренĕ бурлакра 
Унăн çемйисем. 
Çамкисем çийĕнчен 
Шăна хăратса,
Çăкăр татĕк пухнă 
Ывăльсем, хĕрĕсем. 
Мăйран хутаç çакса, 
Килĕрен киле 
Çÿренĕ кĕленсе 
Турă кĕллипе.
Хăй вăл яланах 
Тарçăра пулнă. 
Кулаксем ăна 
Туланă хаяррăн. 
Кивĕ çĕтĕк сăхман 
Унăн çийĕнче 
Çакăнса çÿренĕ 
Хĕлĕн-çăвĕнех.
Урине тăхăннă 
Лапсăркка чăлхи 
Çĕтĕлсе пĕтиччен 
Çăвăнман нихçан. 
Кĕпи çухисем 
Сăмала пулса
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Татăлса аниччен 
Çÿренĕ хытса.
Ывăлĕ ун, Ваçук, 
Вунă çула çитсен, 
Килтен тухса тарса, 
Пурăннă çĕтсе.
Ват кĕтÿçе ерсе, 
Кĕтÿсем кĕтсе,
Çÿренĕ шапарса, 
Макăрса, кÿтсе. 
Пушши вăрăм пулнă, 
Ваçук пĕчĕкçĕ,
Нумай куççуль юхнă 
Çав мĕскĕн ачан. 
Усал кунсем пулсан, 
Сыснисем тарнă,— 
Ватă кĕтÿç ăна 
Ялан чуптарнă. 
Чупмасан — Ваçука 
Чăмăр тыттарнă, 
Çавăнпа вăл унтан 
Çĕпĕре тарнă.
Вĕсен хăрăк пÿрчĕ 
Тăван ял вĕçне, 
Тылапуççи çине 
Пĕкĕртнĕ пуçне; 
Хырăмĕ йăтăнса 
Ан тухтăр тесе,
Ана кăвапаран 
Тĕревсем пенĕ. 
Картишне пĕтĕмпех 
Вĕлтĕрен пуснă, 
Çенĕкĕ çине те 
Мăянсем шăтнă, 
Йывăрлăхсем хăрса 
Татăлса аннă,
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Маччаран уксе, 
Тĕнĕрен тухнă. 
Лупасси çийĕнче 
Шăши кĕтÿсем, 
Туннельсем хывса, 
Акатуй чупнă. 
Çилпеле çапăçса, 
Шăммине хуçса,
Çил хапхи çухăрнă, 
Çăварне карса. 
Картисен вĕрлĕкĕсем, 
Тăвăлпа ванса, 
Юписен хушшине 
Ишĕлсех аннă. 
Çĕмĕрĕлнĕ кантăксен 
Шăтăк куçсене 
Хуппала сапласа 
Сивве хупланă.
Вĕсен пĕчĕк шăтăк- 
Çурăкĕсенчен 
Шăхăрнă сивĕ çил, 
Улесе йĕрсе.
Вĕчесĕр алăкĕ 
Сăмсине усиă, 
Мунчала хăлăпĕ 
Татăлса тухнă.
Тискер сăхă тăман 
Ашкăннă чухне,
Çын ĕçне ĕçлесе 
Ывăннă хыççăн,
Унăн икĕ хĕрĕ — 
Анукпа В ерук—
Çур çĕрте автан 
Авăтса ярсан, 
Кантăксен хăрушă 
Куçсенчен тарса,
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Кутник саккй çийе 
Кив чаппан сарса, 
Пуç айне кивĕ кĕрĕк, 
Тумтирсем хурса, 
Йĕкреш пек çăттăн 
Çыпçăнса выртса, 
Çывăрнă çÿçенсе, • 
Чăпта витĕнсе, 
Хăрушă тĕлĕксем 
Курса-тĕлленсç. 
Кашкăр пек уланă 
Сăхă çил-тăман, 
Чĕрĕп пек хутланнă 
Мĕскĕн пек тăван. 
Тыма-рсем- тăрăх çех, 
Вĕри çăлкуç пек, 
Çиçĕмле вылянă 
Хĕрÿ юнĕсем.
Амăшĕ •— Матрине — 
Кăмака çинче; 
Сăмахĕ çÿренĕ 
Качаки çинчен.
— Урсах кайрĕ ĕнтĕ 
Кĕçĕр тăманĕ,
Епле тÿсет-ши ман 
Качакам?—тенĕ. 
Çапла ĕнерлесе 
Тĕлĕрнĕ хыççăн 
Хăрушă тĕлĕкпе 
Хупăннă куçсем.
Кивĕ çатан-картан 
Çĕтĕкне пăхса,
Шур качаки, мĕскĕн, 
Макăрнă вĕсен.
Унăн виçĕ пÿтекки 
Тайăлнă пÿртре,
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Пĕрне-пĕри тĕксе, 
Вылянă сиксе.
Анукпала Верук 
Çине те вĕсем 
Тĕпĕртетсе пырса 
Сикнĕ, ăссăрсем.
Хаяр сивĕ пăвса 
Илме пуçласан, 
Кăмакана кĕрсе 
Выртнă хутланса.
Амăшĕ вĕсен 
Çав тискер каçсенче 
Айне хурса выртнă 
Пĕççи-каççине.
Çапах та вăл темшĕн 
Сиксе чĕтренĕ,
Шăлсене шаккаса: 
Ме-е-е-к! тенĕ.
Вăл сасса кашкăрсем 
Тахçанах илтнĕ,
Вĕсене музык пек 
Хитрен илтĕннĕ.
Пĕр тĕттĕм, хăрушă, 
Тискер каç ăна 
Кашкăр—  асав шăлĕ— 
Çавăтсах кайнă,
Ун чухне качака 
Юлашки саспа 
Çухăрнă каçăрăлса 
Мĕнпур хăватпа.
Ăна уншăн кашкăр 
Пушшех çилленнĕ:
— Качака, ан кăшкăр, 
Çиетĕп,— тенĕ.
-  Ан çи, тискер кашкăр, 
Тăранми хырăм.
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Пурăнма кунçул пар,
Яр мана, яр!
— Ямастăп, качака,
Ан кар çăварна!
Сана ярсан, эпĕ 
Выçă вилетĕп.
— Яр, яр, кашкăр, яр, 
Чухăн Ваçукшăн;
Эпĕ паха юр-вар 
Мĕскĕн çемьешĕн.
— Эс те маншăн çаплах 
Паха, качака;
Ман юратнă апат —
Юнпа какай çав.
— Яр мана, юнлă куç, 
Сĕмсĕр карланкă,
Хăрушă тйскер пуç, 
Емĕтсĕр хырăм!
— Ытлашши ан„палка 
Путсĕр сăмаха,
Хыптарса çăттарăн 
Халех хăвна ху...
— Эп сана нихçан та 
Нимех те туман,
Мĕншĕн эсĕ мана 
Хыпса çăтасшăн?
— Мăйракусем ылтăн, 
Сухалу пурçăн.
Тĕнчере те çук пуль 
Сан пек «ырă» чун.
— Ылтăн мăйракасеы 
Тĕпĕсем хурçă;
Асту, шăлусене 
Пĕтĕмпех хуçăп!
— Юну—тутлă шерпет — 
Чĕрене хĕртет,
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Саншăн, тусăм, эпĕ 
Чунтан хĕпĕртеп.
— Эсĕ — тискер кашкăр, 
Эпĕ — качака,
Епле сана варлă,
Туслă пулам халь?
Манăн виçĕ путек,
Сĕтĕме ĕçсе,
Уяв хĕрĕсем пек 
Ташлаççĕ вĕçсе.
— Манăн та çуррăмсем 
Тĕттĕм вăрманта, 
Аш-какай турамсем 
Ыйтаççĕ манран.
— Çурусем те санăн 
Юнлă-и вара, 
Пурăнаççĕ-и, ху пек, 
Вăрă-хурахла?
— Вĕсем манăн—-хамăн— 
Епле пулсан та!
Выçă вилме памăп — 
Савап вĕсене.
— Манăн путеккĕмсем 
Тем пекех хитре,
Çавăнпа савăнса 
Ташлаççĕ пÿртре.
— Вĕсене те çаплах 
Манăн çуррăмсем 
Хĕрлĕ шарăх çыхăçĕ, 
Мăйĕсенчен çыртса.
— Вĕсен юлташĕсем, 
Хĕрлĕ мăйлнсем,
Хурçă чĕреллисем 
Тĕнче туллиех.
— Манăн та тусăмсем 
Сахал мар вĕсем:
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Упа — утамансем,
Чее тилĕсем.
— Тусусем те санăн 
Хупа пĕр майлах, 
Çăварĕсем юнлă,
Тискер кăмăллă.
— Вĕсен ăшă çăмлă 
Тăлăпĕсемпе 
Савăнаççĕ пуян 
Купса-улпутсем.
— Вĕсем пурте, сан пек, 
Тĕттĕм чăтлăхра 
Пурăнаççĕ юнпа 
Куççульсем чыхса.
— Асту, каллех эсĕ 
Пăсăк калаçан,
Мĕнпур юнна ĕçĕп,
Усал качака!..
— Манăн чунтан савнă 
Паттăр юлташсем,
Хурçă чĕреллисем 
Тĕнче туллиех.
Пирĕн юна ĕçсе 
Пĕтерес çук эс,
Манăн юн çулĕсем — 
Вĕри çăлкуçсем.
Сан юнлă пуçна 
Çапса çĕмĕрсе,
Тирне сÿсе илсе,
Çĕлĕç тумтирсем.

* * *

Акă тул çутипе,
Тăван ял çулĕпе

34



Ваçук, тĕнче касса, 
Таврăнать килне.
Çулпа паттăр утса 
Пынă майĕпе 
Калаçаççĕ шăрт-шарт 
Çутă аттисем.
Çийĕнче ун—  çе.мçе 
Сăран пиншакĕ,
Çумне çакса янă 
Кĕске пăшалне. 
Коммунистсен партин 
Çĕнтерÿ парни —•
Кăкри çинче йăмăх 
Хĕрлĕ çăлтăрĕ. 
Хурçăланнă чĕри, 
Хĕмленсе çунса,
Ашшĕн тăван килне 
Васкать çулăмла.
Тăван ял патнелле 
Çывхарнă чухне 
Пĕр хура тĕмеске 
Курăнать куçне.
«Халĕ çул çийĕнче 
Мĕскер мĕлки вăл! 
Мĕшĕлтетет мĕлт-мĕлт, 
Тискер мĕлке вĕт? 
Чим-халь, нагана 
Аллăма илем.
Кашкăр пек туйăнать - -  
Пуçĕнчен тĕллем...
Чу, мăйраки те пур. 
Вĕсем вĕт иккĕн... 
Кашкăр качакана 
Çаклатнă иккен!..
Акă сана вĕрентем 
Качака кÿпме!
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Шаплаттарам çапла 
Пуçăнтан пульăпа! 
Кашкăр йăванать, 
Качака сикет... 
Çакăнпа вара 
Юмах та пĕтет.



ЧАВАШ  Ш ĂПЧĂКĔ

(К. В. Иванова)

Санăн ятна ырă сунса, 
Паян эпĕр
Тараватлăн уяв туса 
Хисеплетпĕр.

Чаплă ĕçне сума суса 
Асăнатпăр,
Хĕрлĕ ялав айне тăрса 
Пахалатпăр.

Юратнă халăх ывăлĕ,
Аслă сăвăçă,
Ирĕклĕхĕн çутă ç ă л ĕ — 
Санăн ĕçÿ.

Путсĕр кулак лачакине 
Путса пĕтнĕ 
Сетнерпеле Нарспине 
Эсĕ чĕртнĕ.

Мул тĕнчиллĕ имсĕр-симсĕр 
Саманара
Ш ăрантарнă эс вилĕмсĕр 
Сăвă-юрра.

Паян мĕнпур халăх санпа 
Мухтанатпăр,
Сана ăшă сăмахсемпе 
Асăнатпăр.

Пĕтĕм чăваш сан ĕçÿпе 
Хумханатпăр,
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Совет Союз хăнисемпе 
Уявлатпăр.

Патша тĕнчи чăвашсене 
Сума суман,
Санăн чаплă юррусене 
Çут кун паман.

Халĕ санăн юррусем 
Ялкăшаççĕ;
Тăван çĕршыв галккăшĕпех 
Янăраççĕ.

Тăван халăхăн ывăлĕ, 
Хастар чĕре,
Юрру санăн ĕмĕр юлĕ 
Кĕрекере.

Ентĕ пирĕн юрăсем 
Çĕнелчĕçĕ;
Çĕнĕ пурнăç кĕввисем 
Çĕнтерчĕçĕ.

Халь Сетнерпе Нарсписем 
Савăнаççĕ,
Тулăх, ырă пурнăçпа 
Пурăнаççĕ.



ÇЕÇПЕЛ МИШШИНЕ 
АСĂНСА

Тăван поэт тесе, 
Хĕпĕртесе,
Сăвă эрешлесе,
Савăнса,
Мĕн сăмах каласа, 
Халалласа,
Саншăн, Çеçпĕл Мишши. 
Юрлам-ши?
Эсĕ тĕлĕнмелле 
Пултаруллă, 
Вутлă-хĕмлĕ, çиллĕ, 
Тăвăллă.
Чăваш ĕçхалăхĕн 
Хаклă ачи,
Революциллĕ
Поэчĕ.
Юррусем янраççĕ,
Еçÿ чаплă,
Сассу аслати пек 
Хăватлă.
Епле сана путсĕр 
Вилĕм çĕннĕ,
Кунçулна сасартăк 
Сÿнтернĕ?
Кăварлă с ă в ă ç ă —
Çеçпĕл Мишши — 
Мĕн-мĕн кăна эсĕ 
Çырмарăн-ши?
Чечеклĕ Украина 
Çăвинче
Мĕн чухлĕ юррусем 
Çĕрмен-ши?
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Уншăн мĕн калас-ха 
Манăн сана?
Хаяр пулнă ун чух 
Çапăçу.
Капитал тарçисем, 
Сăтăрçăсем 
Сан çине çĕлен пек 
Пăхнă тек.

Çапах эсĕ, мĕнпур 
Вăйна хурса, 
Чăнлăхпа тÿрĕлĕх 
Шыраса,
Тискер, юнлă мула 
Большевикла 
Çапса çĕмресшĕн 
Кĕрешнĕ.

Акă мĕншĕн санăн 
Тăпру çинче 
Илемлĕ чечексем 
Усеççĕ.
Еçчен ылтăн хуртсем 
Пыл ĕçеççĕ, 
Юрла-юрла вĕсем 
Вĕçеççĕ.

Эсĕ каланисем 
Чăн пулчĕçĕ:
Телейлĕ кунçулсем 
Килчĕçĕ.
Санăн тăванусем 
Чечекленчĕç:
Чаплă ывăл-хĕрсем 
Çитĕнчĕç.
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Чăваш пОэчĕсем 
Сас параççĕ,
Çĕнтерÿ юррисем 
Юрлаççĕ.
Паттăр ĕçлекенсем 
Савăнаççĕ,
Хаваслă парнесем 
Илеççĕ.

Октябрьти аслă 
Революцинче 
Мухтавлă самана 
Çуралчĕ.
Аслă партийĕмĕр 
Тивлетĕнче 
Пирĕн Тăван çĕршыв 
Çуталчĕ.



ÇУЛ-ЙЕР ПАТТАРĔ

Чăваш республики— 
Паиулми пахчи... 
Çул-йĕр паттăрсен 
Хурçă вучаххи.

Чăваш çĕршывĕ... 
Хĕрлĕ Шупашкар 
Совет Союзĕн 
Çул-йĕр маçтăрĕ.

Чăваш çул-йĕрĕ — 
Çĕнтерÿ çулĕ.
Çул-йĕр - паттăрсен 
Хĕрÿ çулăмĕ!

Вăл çул, паллă çул, 
Хурçăллă çул вăл... 
Унта яланах 
Ялкăшать çулăм!

Пĕтĕм ĕçхалăх 
Çĕнтерĕвĕнче 
Унăн çулăмĕ 
Çиçĕмлĕ вĕçет.

Çуллахи хĕвел,
Çунса хĕмленсе,
Ашă куçĕпе 
Выляса кулса,

Чăваш çĕршывне 
Юратса пăхса,
Ылтăн пĕркенчĕк 
Витсе тăнă чух,—
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Чăваш республик 
Паттăр колхозсен 
Кăвар чĕреллĕ 
Кăкрисем çинче,

Симĕс пустав пек, 
Тĕрлĕрен йывăç 
Çутă пурçăн пек 
Шевлен выляса,

Çунатсем çупса, 
Сиксе ташласа,
Илемлĕ, паха, 
Куçсене чарса

Кулса тăракан 
Чечек пахчисем, 
Улма сачĕсем 
Хушшинче вĕсем.

Хурçă çулсем! 
Чăваш республики 
Çул-йĕр паттăрсен 
Ударлă ĕçĕпе

Çÿретĕ чупса 
Касси-кассипе, 
Çиçĕмлĕ вăйпа 
Хĕмленсе çунса.

Акă, хăвăртах,— 
Кĕске вăхăтра, 
Социализм 
Никĕсĕ çинче

Еçхалăх массин 
Ударлă ĕçĕпе
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Вăл чаплă çулсем 
Уссе ç и т ĕ н с е -

Пĕтĕм çĕр чăмăрин 
Улттăмĕш пайне 
Тинĕс хумĕ пек 
Сарăлса кайĕç!

Çавăнпа унăн 
Уявĕ чаплă!.. 
Хăнисем те ун 
Чаплă!.. Хăватлă!

Сывлăш хумĕпе 
Паттăр сассисем 
Пĕлĕте вĕçсе 
Ташлаççĕ сиксе.

Чăваш пуç хули 
Хĕрлĕ Шупашкар... 
Халĕ ĕнтĕ вăл 
Пусмăр чури мар!

Халĕ Мускавпа 
Ленин хули те 
Чĕререн ăна 
Ырă сунаççĕ.

Хусанпа Харьков, 
Свердловск, Минск 
Шупашкара халь 
Юлташ хуласем.

Пурин те вĕсен 
Делегачĕсем 
Васкасах пынă 
Унта хăнана,
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Çул-йĕр паттăрсен 
Чаплă уявне, 
Икшер-внçшер пин 
Çухрăм хушшине

Çул-йĕр ĕçĕнче 
Паттăр ĕçлеме, 
Социализмла 
Амăрту тума.

Пысăк ыйтупа 
Амăртса ĕçлеме 
Договор туса 
Алăсем панă.

Вăтам Азири 
Симĕс пуставпа 
Чечек витĕннĕ 
Таджикистан та 
Пĕрлешсе ĕçлет 
Унпа тăванла.

Шупашкар ÿсет, 
Çĕн сĕткен ĕçет... 
Çĕнтерÿ юррисем 
Тĕнчипех вĕçеççĕ.

I

Шупашкар ĕрчет 
Ударлă ĕçпе 
Аслă Октябрь 
Çулăмĕ çинче.

Хурçăллă çулпа, 
Хĕрÿ çулăмпа 
Йăлкăшса çунса, 
М алалла чупать!
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КАНУ ÇУРТĔНЧЕ

Панулми пахчисем 
Çĕршывĕнче,
Саркайăк сăввисен 
Ашĕнче —
Хаваслă туйăнать 
Çу кунĕнче 
Ильинкăра — кану 
Çуртĕнче.
Куккуксем автаççĕ 
Каçса кайса, 
Шăпчăксем юрлаççĕ 
Шăхăрса,
Аслă Атăл тăрăх 
Пăрахутсем 
Çÿреççĕ чашкăрса, 
Амăртса.

Сĕтеклĕ çумăрĕ
Шăпăртатать,
Тырă-пулăсене
Шăварать;
Кассăн-кассăн
Кнлсе,
Тăтăшланса,
Ярать чĕреслетсе. 
Чашлатса.
Ылтăн сар хĕвел те 
Пире питрен 
Юратса çупăрлать 
Тÿперен.
Вăрман тулли юрлать, 
Музык калать -  
Шучĕ те çук вĕт-шак 
Кайăк-кĕшĕк.
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Илемлĕ чечексем 
Элĕм-селĕм 
Çунатçене сарса 
Лараççĕ;
Яштак пÿллĕ хитре 
Сарă хĕр пек,
Куçĕсемпе кулса 
Тăраççĕ.

Пирĕн Тăван çĕршыв — 
Колхоз тĕнчи —- 
Симĕс пурçăн чаршав 
Витĕнчĕ.
Канакан юлташсем, 
Колхозниксем,
Савăнăçлă, тулли 
Кăмăллă.

Ушкăн-ушкăн вĕсем 
Пухăнаççĕ, 
Кĕнеке-хаçатсем 
Вулаççĕ.
Хăш-хăш чух пĕрле, 
Артистсем пек,
Вăйăсем выляççĕ, 
Кулаççĕ.

Çамрăк-кĕрĕмсем,
Ывăл-хĕрĕсем,
Купăс умне тăрса,
Пуç тайса,
Тăрăс-тăрăс! сиксе,
Алă çупса,
Çăмăл ташăсене сĕвеççĕ.

Унтах тата вĕсем 
Атăл çинче

47



Кимĕсемпе, хĕвел 
Ашшинче,
Каллĕ-маллĕ каçса, 
Хĕпĕртеççĕ,
Уçă сывлăш çăтса 
Çÿреççĕ.

Вăхăт-вăхăт кĕсле 
Купăсĕсен 
Янăраççĕ хитре 
Кĕввисем;
Колхоз ударниксен, 
Стахановецсен 
Çĕнтерÿллĕ селĕм 
Юррисем.



ХЕРЛЕ ÇАР КУНĔ

Хĕрлĕ Çарăн паттăр ятне 
Паянхи кун
Хĕрлĕ мерчен шăрçасемпе 
Пахалар-и!
Хĕрлĕ Çара хĕрÿ савса, 
Паянхи кун
Хĕрлĕ ялав вĕлкĕштерсе 
Уявлар-и!
Фашизма аркатакан 
Хĕрлĕ Çара 
Паян пĕтĕм ĕçхалăхĕ 
Саламларĕ.
Чуралăха çапса ватнă 
Хĕрлĕ Çара
Паян мĕнпур ĕççыннисем 
Тав тăвар-и!
Комсомолсем, пионерсем, 
Паян пурте 
Çĕнтерÿллĕ çĕнĕ юрă 
Шăратар-и!
Колхозниксем, ударниксем, 
Паянхи кун
Клубсенче шевле-çиçĕмĕн 
Вылянар-и!
Артистсемпе ораторсен 
Чĕлхи çинче
Хĕрлĕ Çаршăн хĕлхем вĕçет 
Паянхи кун.
Пĕтĕм тĕнче ĕçхалăхĕн 
Йышĕ паян
Хĕрлĕ Çара ырă сунать, 
Ярать салам.
Пирĕн паттăр Хĕрлĕ Çарăн 
Хурçă алли
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Тискер юнлă фашизма 
Çапса çĕмĕрет,
Пур çĕр çинчи ĕççыннине 
Хăват парать.
Çĕнĕ хĕвел шевлисене 
Сарса ярать.
Хĕрлĕ Çарăн вăй-хăвачĕ 
Хурçă крепăç,
Аслă Совет Союзне вăл 
Паттăр сыхлать.
Еçхалăхĕн патшалăхне 
Кунçул пачĕ.
Сывă пултăр Хĕрлĕ Çарăн 
Паттăр ячĕ.



КОЛХОЗРА
(«Хĕрлĕ Сормово» колхоза пахаласа*

Кĕрекисем тулăх,
Сăри лайăх,—1 
Те сахăрпа тунă,
Те пылпа?

Сĕтел йĕри-тавра 
Хăна-вĕрле,—
Те юрлама пынă,
Те курма?

Ытарма çук хитре 
Ывăл-хĕрĕ,
Епле пулма пĕлнĕ 
Çав тĕрлĕ?

Ударникĕ йăлт-ялт 
Сиксе ташлать! 
Ватти-вĕтти пурте 
Вĕçсе çÿрет.

Çĕнтерÿ юррисем, 
Такмакĕсем 
Шăранаççĕ шăпчăк 
Сăвви пек.

Оринин колхозĕ—
Вăйлă колхоз, 
Культурăллă, лайăх, 
Хаваслă!

Сĕтеллисем тулли 
Апат-çимĕç:
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Мĕн кăмăла килет— 
Еç те çи!

Типографийĕ те, 
Хаçачĕ те,
Сăвăçи те хăйĕн 
Колхозăн!

Вăйлă тырă-пулă 
Тăвасшăн тек 
«Хĕрлĕ Сорм» паттăр 
Кĕрешет.

Социализмлă 
Саманапа 
Хурçăланнă пирĕн 
Оринин!



«ТЕЛЬМАН» КОЛХОЗНЕ

Мĕнле юрламашкăн, савăнмашкăн, 
Мĕнле тав тумашкăн пĕлем-ши? 
Юратса юррăма шăрантарма -  
Саркайăк пулам-ши, шăпчăк-ши?

Сире сума суса ырă сунма 
Аçтан сăмах-юмах тупам-ши?
Эсир савăнмалли юрă-сăвă 
Епле шухăшласа илем-ши?

Колхозсем те вĕсен, унти ялсен, 
Панулми чечекпе витĕинĕ. 
Çурт-йĕрĕсем вĕсен, урамĕсем 
Ват йăмрасем айне пытаннă.

Çуракине лайăх тунă хыççăн 
Уявлаççĕ вĕсем савăнса;
Пурçăн тутрисене ялкăштарса, 
Вĕркĕшеççĕ хĕрĕсем уявра.

Урамĕсем тÿрĕ, тап-таса,
Çулĕсем такăр, тип-тикĕс.
Аслă Октябрĕн ырлăхпе 
Емĕр курман куна куратпăр...

Çапла «Тельман» колхоз ывăл-хĕрĕ 
Çĕнтерÿллĕ, хавас, хĕрÿллĕ.
Еçĕсем ун чаплă, паттăр, ятлă. 
Республикпех паллă колхоз вăл; 
Ленин ăс-хакăлĕн хăвачĕпе 
Пырать вăл çĕнтерÿ çулĕпе.
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ЮРА *

Утçăмах та лайăх, 
Пуçне ухать.
Чĕн йĕвенĕ тăрăх 
Тар юхать.
Фашист пуçне уснă, 
Салху пăхать-  
Çанçурăмĕ тăрăх 
Юн юхать.
Акăшсем вĕçеççĕ,
Ай, малалла,
Урисене тăснă 
Каялла.
Хĕрлĕ Çар ыткăнать, 
Ай, малалла, 
Фашистсем тараççĕ 
Каялла.
Шурăмпз^çпе шăпчăк 
Юрланă чух 
Колхоз тырри-пулли 
Хумханать.
Хĕрлĕ Çар хĕрÿллĕ 
Çĕнтернĕ чух 
Еççынни тĕнчипех 
Савăнать.
Аслă Атăл юхать,
Ай, çутăлса,
Шур пăрахут килет 
Чашкăрса.
Аслă Мускав патĕнчех 
Сехрн хăпса.
Гитлер тарчĕ куçне 
Чалăртса.

'  «Паттăр летчик юрри» ятлă поэмăран.
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Мускавпа Шупашкар, 
Ай, хушшинче 
Йĕпкĕн хура ÿтçăм 
Кĕçенет.
Хĕрлĕ ялав хĕрÿ 
Вĕлкĕшнинче 
Фашизм арканни 
Сисĕнет.
Пурçăн тутăр çемçе 
Тыткалама,
Тăван çĕршыв лайăх 
Пурăнма.
Çĕнтерÿсем чаплă 
Хавхаланма,
Юрăсем хаваслă 
Юрлама.



Т А РШ Ш Е  и к  м е т р ,  
УРЛĂШ ИЕРРЕ — 
ТЕРРИТОРИ КИРЛЕ 
ГИТЛЕРЕ

Фашист—тискер кайăк, 
Этем мурĕ.
Фашизм — чуралăх 
Сăнчăрĕ.
Г итлер — вăр-хурах 
Утаманĕ,
Гитлеризм — халăх 
Тăшманĕ.
Емĕтсĕр те сĕмсĕр 
Юнĕçенсем —< 
Фашистсем киревсĕр 
Çĕленсем,
Кăтартаççĕ хĕн-хур 
Халăхсене,
Этемлĕхĕн мĕнпур 
Нацине.
Тискеррĕн хĕсеççĕ 
Сĕмсĕрленсе, 
Полынăна пĕтерме 
Пикенсе;
Урнă пек тулаççĕ,
Пусмăрлаççĕ
Чехословакине,
Сербине;
Тырри-пуллисене
Çаратаççĕ,
Выльăхĕсене илсе
Каяççĕ;
Халăхсене вăрçа 
Хăвалаççĕ, 
Килйышĕсем выçă
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Юлаççĕ;
Урмăшнă фашистсем 
Сăнсăрланнă,
Этем сăн-сăпачĕсем 
Çухалнă;
Пĕчĕк халăхсене 
Кун памаççĕ,
Акула пек хыпса 
Çăтаççĕ;
Норвегипе Дани, 
Голланди те 
Фашист танатине 
Çакланчĕç;
Еçхалăхĕн чăнлăх 
Хĕвелне те 
Гитлер бандисемех 
Тапăнчĕç.
Темсем те суяççĕ, 
Каппаяççĕ 
Юнĕçен Гитлерпе 
Фашистсем.
«Культура тăвакансем» 
Теççĕ вĕсем 
Хăйсене хăйсем — 
Бандитсем! 
Культурăллă тĕнче 
Çапла-им-ха 
Пăвать юн çийĕнче 
Халăха?
Мĕлыон-мĕльюнĕпе 
Ватта-вĕтте 
Хăварать тăлăха, 
Хурлăха?
Хăйсем туртса илнĕ 
Вырăнсенче 
Юнпала сăрлаççĕ
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Çĕр питне. 
Илĕм-тилĕм ĕçсе 
Усĕрлеççĕ, 
Çĕлен-калта пек 
Çÿреççĕ.
Ватта-вĕтте персе 
Вĕлереççĕ,
Çамрăксене мăшкăл 
Тăваççĕ.
Ачасене çапса 
Çĕмĕреççĕ,
Вилĕм сăннисемпе 
Чикеççĕ.
Хĕрарăмсене
Имсĕр-сĕмсĕр
Намăслантараççĕ,
Киревсĕр,
Тĕнче йĕрĕнмелле 
Ашкăнаççĕ,
Чуралăх йăллипе 
Пăваççĕ.
Çапла сĕмсĕр, çăткăн, 
Ирсĕр, аскăн 
Гитлерпе фашйстсен 
Шайкисем.
Аса илме кичем 
Тискерлĕхсем 
Тÿсеççĕ вĕсенчен 
Халăхсем.
Фашизм синкерлĕ 
Юн тинĕсĕ,
Вилĕм сĕлекиллĕ 
Ун ĕçĕ.
Çăва тĕпне кайтăр 
Гитлеризм,
Пăчлантăр юнĕçен
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Фашизм!
Гитлере çĕр кирлĕ, 
Мул. Пуясшăн,
Пĕтĕм тĕиче хуçи 
пуласшăн.
Çук, пулас çук апла! 
Акă епле
Юрлать сăвă йĕрки 
Ун пирки:
«Тăршшĕ ик метр, 
Урлăш пĕрре— 
Территори кирлĕ 
Гитлере!»
Гитлер ăна пĕлмест, 
Асне илмест.
Этемлĕх çук унăн — 
Çăткăнăн.
Юнлă океансен 
Рыцарĕсем —
Гитлерпе юнĕçен 
Фашистсем —
Нимĕç халăхне те 
Йăлăхтарчĕç,
Çумăр пекех куççуль 
Юхтарчĕç;
Халăх çилли тулчĕ, 
Çулăмланчĕ,
Гитлер ятне тĕнче 
Ылханчĕ.
Еçхалăх тĕнчипех 
Тăвăлланчĕ,
Фашизма вилĕм 
Çывхарчĕ.
Вутлă çумăр çăвать, 
Аçа çапать,
Вăрçă вучĕ шăрт-шарт! 
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Шартлатать,
Хăрушă аслати 
Кĕмсĕртетет,
Фашизм тĕппипех 
Кисренет.
Пĕт, юнлă фашизм, 
Этем мурĕ!
Тĕп пултăр чуралăх 
Сăнчăрĕ!
Йытă пуçĕ Гитлер — 
Юнлă канцлер —
Юн тинĕсрех пăчлан, 
Сăвăслан!
Çĕмĕр, çĕмĕр юнлă 
Фашистсене,
Аркат çапса, паттăр 
Хĕрлĕ Çар! 
Ирĕклĕхĕн чаплă 
Çутисене
Хĕвел пек мухтавлă 
Сарса яр!



ПУЛНИ-ИРТНИ



(1905— 1906-мĕш çулсенче юрланă юрă)

Пирĕн Раççей питĕ пысăк,
Ах турă, 

Вĕçĕ-хĕрри ун курăнмасть,
Тур çырлах. 

Улпучĕсен хырăмĕсем,
Ах турă, 

Пичĕке пек тулса тăрать,
Тур çырлах. 

Пуçлăхĕсем, полицисем,
Ах турă, 

Пуçа ухса çеç тăраççĕ,
Тур çырлах. 

Куçĕсене пăхма хăрăн,
Ах турă, 

Çĕлен пекех пăхкалаççĕ,
Тур çырлах. 

Аллисенчи саламатсем,
Ах турă, 

Ним айăпсăр çаптараççĕ,
Тур çырлах. 

Кăкрисенче миталĕсем,
Ах турă,

Р А Ç Ç Е Й
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Йăлтăртатса çеç тăраççĕ,
Тур çырлах. 

Йыттисене юратаççĕ,
Ах турă, 

Шур кулачă çитереççĕ,
Тур çырлах. 

Хура халăх иитĕ чухăн,
Ах турă, 

Нумайăшĕ выçă ларать,
Тур çырлах. 

Пирĕн Раççей тырри-иулли,
Ах турă, 

Ниçта чиксе пĕтерес çук,
Тур çырлах.

Хулисенче, ялĕсенче,
Ах турă, 

Вĕçсĕр-хĕрсĕр ыйткалакан,
Тур çырлах. 

Пирĕн Раççей питĕ чаплă,
Ах турă, 

Пĕтĕм çынна тĕлĕнтерет,
Тур çырлах.

Еçхалăхĕн юнĕсене,
Ах турă, 

Сĕлĕх пекех сăхса тăрать,
Тур çырлах.. 

Пирĕн Раççей питĕ пуян,
Ах турă, 

Никам шутне тупаяс çук,
Тур çырлах. 

Хулисенче таварĕсем,
Ах турă, 

Лавккисенче шăнăçмаççĕ,
Тур çырлах, 

Чухăнĕсем темĕн чухлĕ,
Ах турă,
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Çипуçĕсем çĕтĕк-çатăк,
Тур çырлах. 

Вăрăм çÿçсем чиркÿсенче,
Ах турă,

Упа пекех çухăраççĕ,
Тур çырлах. 

Виллинчен те, чĕрринчен те,
Ах турă, 

Тăпăлтарса çех илеççĕ,
Тур çырлах. 

Пупĕсемпе тиечуксем,
Ах турă, 

Вăрçа-вăрçа çех пÿлеççĕ,
Тур çырлах. 

Пирĕн Раççей шкулĕсенче,
Ах турă, 

Пуянсем çех вĕренеççĕ,
Тур çырлах. 

Хĕресчене, ĕççыннине,
Ах турă,

Аçта пырсан та çул памаççĕ,
Тур çырлах. 

Пирĕн Раççей вăрмансенче,
Ах турă, 

Шучĕ те çук пурлăх çĕрет,
Тур çырлах. 

Хура халăх çурчĕ-йĕрĕ,
Ах турă, 

Хăрăк-марăк, тÿнсе тăрать,
Тур çырлах. 

Пирĕн Раççей питĕ хаяр,
Ах турă, 

Емĕр-ĕмĕр юн юхтарать,
Тур çырлах. 

Тĕрмисенче тăп-туллиех,
Ах турă,
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Айăпсăр çын асап курать,
Тур §ырлах. 

Пирĕн Раççей çĕршывĕнче,
Ах турă,

Çумăр пекех куççуль çăвать,
Тур çырлах. 

Пирĕн Раççей вăрçă вăрçать,
Ах турă, 

Хисеп те çук тăлăх-турат,
Тур çырлах. 

Пирĕн Раççей нитĕ тĕттĕм,
Ах турă, 

Пĕтĕм тĕнче кулса тăрать,
Тур çырлах. 

Пирĕн Раçççей питĕ пысăк,
Ах турă, 

Вĕçĕ-хĕрри ун курăнмасть,
Тур çырлах. 

Улпучĕсен хырăмĕсем,
Ах турă, 

Пичĕке пек тулса тăрать,
Тур çырлах.



ÇЕЛЕН

Çутçанталăк, çут тĕнче 
Çуна-çуна çутăлсан, 
Ернпеле сивĕнсе 
Тинĕспеле çĕр пулсан, 
Тухса выртнă çĕр çине 
Çĕр пысăкăш пĕр Çĕлен. 
Çĕлен ури пĕртте çук,— 
Çĕлен çитмен çĕр те çук; 
Çакă çĕрĕн çийĕнче 
Çĕлен сăхман çын та çук. 
Çутă хĕвел çути пек 
Вĕçсе çÿрет пĕр Кайăк; 
Пуçне çĕклет çав Çĕлен 
Кайăк çине пăхмашкăн. 
Çĕлен сăнни çитес çук 
Çав Кайăка сăхмашкăн. 
Çĕлен çине пăхать Кайăк 
Хăйĕн çĕр пин куçĕпе. 
Пĕтĕ-халĕ пĕрре Çĕлен 
Емĕрлĕхе пуçĕпе.
Çĕлен чĕтресе выртать, 
Çак Кайăкран хăраса; 
Кайăк çиçĕм пек çÿрет, 
Чăнлăх çути шыраса. 
Кайăк çути кансĕррипе 
Çĕлен çĕре кĕринччĕ,
Çак Кайăкран хăранипе 
Çĕлен çĕрте çĕринччĕ. 
Кайăк çÿлтен çĕре ансан, 
Çĕлен куçне уçаймĕ,
Çав Кайăкран хăранипе 
Вырăнĕнчен куçаймĕ. 
Кайăк чĕри пин пулчĕ, 
Çĕлен чĕри çук пулчĕ-
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Çĕрпе шывăн пнчĕ çине 
Мулшăн тăкнă юн тулчĕ. 
Кайăк часрах килинччĕ, 
Çĕлене вĕлеринччĕ,
Чăн чăнлăха пĕлтерсе 
Пире тĕлĕнтеринччĕ.
Юнпа куççуль нумай юхать, 
Çĕлен çĕрте выртнăран; 
Çĕлен ÿчĕ юн юхтарать, 
Кайăк анса çыртнăран. 
Çĕлен пĕрре вилĕ-ха, 
Емĕрлĕхе пĕтĕ-ха.
Çĕлен халĕ çĕр çинче 
Кунĕн-çĕрĕн юн ĕçет.
Кайăк çĕрĕн вĕçне-хĕрне 
Ылтăн çунатпа вĕçет.



ЭССЕПЕ

(X а л а п)

Елĕк-авал пĕр ялта 
Пурăннă, тет, Эссепе, 
Пĕтĕм тĕнче халăхне 
Тĕлĕнтерсе ăсĕпе.
Ун пĕр пичĕ çийĕнче 
Хĕвел тăнă выляса,
Тепĕр пичĕ çийĕнче 
Уйăх тăнă çутăлса. 
Таçти-таçти халăхсем 
Унтан пырса ăс ыйтнă; 
Вăл пурне те ăс парса, 
Хăна туса ăсатнă. 
Çилçунатлă çĕленпе 
Çÿретчĕ, тет, вĕçтерсе, 
Кашлаттарса-чашкăртса, 
Иăл-йăл çиçĕм çиçтерсе. 
Хăй патшалăх тăрăшне, 
Чиккине те пĕлмен, тет, 
Ун пек чаплă ăслă çын 
Çĕр çинче те пулман, тет. 
Кĕтÿ-кĕтÿ сурăхне 
Кашкăрсемех кĕтнĕ, тет, 
Çитес тенĕ çĕре вăл 
Çиçĕм пек час çитнĕ, тет. 
Вăл иртнĕ чух вăрмансем 
Юлатчĕç, тет, кашласа, 
Мĕнпур йывăç савăнса, 
Çын пек сиксе ташласа. 
Мĕскер тăвас тесен те, 
Вăл калани пулнă, тет. 
Унăн выльăх-чĕрлĕхĕ 
Пĕтĕм çĕре тулнă, тет.
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Ылтăн-кĕмĕл тесессĕн, 
Никам шутне пĕлмен, тет. 
Вăл пĕлменни çĕр çинче 
Пĕр япала пулман, тет; 
Мĕнпур чĕрчун унпала 
Калаçнă, тет, çын пекех; 
Вăл пурне те курнă, тет, 
Хăй куç умĕнчи пекех; 
Унтан мĕнпур патшасем 
Сехĕрленсе тăнă, тет, 
Çĕрĕн вĕçĕ-хĕрринчен 
Пуççапмашкăн пынă, тет. 
Акă пĕрре Эссепе,
Питĕ çутă уяр кун,
Хĕр^се хĕвел пăхнă чух, 
Шурă юр пек шап-шурă 
Виçĕ вĕшле йыттипе, 
Урхамахпе, уттипе 
Каять тухса сунара 
Ухатара çÿреме.
Вăрман хĕрне çитнĕ чух 
Сиксе тухать пĕр пĕлĕт: 
Кăвакарса, хуралса, 
Кĕмсĕртетсе, кĕрлесе, 
Çиçĕм çиçсе, ялтлатса,
Аçа çапса шартлатса, 
Пĕтĕм çĕре чĕтретсе,
Ярать çумăр чреслетсе. 
Ентĕркесе, йĕпенсе,
Тĕнсе, кÿтсе, шапарса, 
Асапланса, ахăрса,
Пырать сĕнксе Эссепе,
Хăй ăçтине пĕлмесĕр, 
М алалла мĕн пуласса 
Асне-пилне илмесĕр.
Çав вăхăтра пĕр мулкач
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Таçтан оикСе ТÿХăŸь 1-е, 
Çăмха кусса кайнă пек, 
Сирпĕнет ун умĕнчен. 
Эссепен виç вĕшлийĕ, 
Пĕр-пĕринчен ăмăртса, 
Ыткăнаççĕ нăйлатса.
Эссепе хăй хыçалтан, 
Вĕшлисенчен юлман та, 
Урхамахпа еррипен,
Ним пĕлмесĕр тĕлĕнсе, 
Тĕлĕкри пек тĕлленсе, 
Пырать чĕп пек хутланса. 
Пырсан-пырсан вăл курать 
Пĕр вĕшлийĕн виллине, 
Мулкач хыççăн пынă чух 
Вилсе ÿксе юлнине.
Шартах сикет ун чĕри 
Хăйне темĕн пулнă пек, 
Кайсан-кайсан вăл татах 
Курать тепĕр вĕшлине,
Юн çийĕнче пĕр сассăр 
Хусканмасăр выртнине.
Ах, мĕн пулчĕ-ши тесе, 
Сехĕрленсе хăраса, 
Юлашкине шыраса,
Татах каять малалла.
Татах пăртак кайсассăн, 
Вăл виççĕмĕш вĕшлине,
Ч ăн  юратнă йыттине, 
Темиçеие татăЛса 
Курать вилсе выртнине.
— Ах, эпĕ те пĕтеп пуль 
Ку хăрушă çул çинче,
Мĕн курĕ-ши манăн пуç? — 
Тет вăл хăйĕн ăшĕнче.
Усăл çапла ман куçа
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Мулкач пулса курăнчĕ 
Пулĕ тесе, хăраса, 
Вĕшлисемшĕн кулянса, 
Кĕрсе каять малалла, 
Сĕм вăрмана, шалалла. 
Кĕнĕçемĕн кĕрет вăл 
Çулпа вăрман ăшнелле. 
Пырса тухать çап-çутă 
Пĕр уçланкă ĕшнене.
Акă унта курать вăл 
Хăй ĕмринче курманне, 
Çĕр çийĕнче ниçта та 
Нихăçан та пулманне. 
Тем-тем тĕслĕ чечексем 
Вутла çунса тăраççĕ; 
Вутăн-хĕмĕн кайăксем 
Ытарма çук юрлаççĕ. 
Пĕтĕм ĕшне йăлкăшса, 
Йăлтăртатса курăнать; 
Çавă ĕшне варринче,
Çут хĕвел пек çутăлса, 
Пĕр ылтăн çурт капланса 
Ларать, вăрттăн пытанса. 
Ылтăн çурт йĕри-тавра 
Тимĕр карта çавăрнă, 
Тимĕр карта варринче, 
Тнмĕр хапхан ик енче,
Ик арăслан выртаççĕ. 
Иккĕшне те мăйсенчен, 
Тимĕр юпа çумĕнчен 
Çыхнă тимĕр сăнчăрпа, 
Çăраланă çăрапа.
Çиес килет Эссепен, 
Нимĕн те çук çимелли. 
Ылтăн çурта кĕресчĕ, 
Ниçтан çул çук кĕмеллн,
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Тимĕр хапха патне те 
Çывăхарма хăрушă,—1 
Арăслансем ахăрса, 
Хăрăлтатса тăраççĕ.
Аçта каяс, мĕн тăвас,
Ку пуç мĕскер курĕ-ши? 
Çиме те çук, вăй та çук, 
Ку чун ăçта тарĕ-ши? 
Ылтăн çурта кĕрсен те, 
Кĕмесен те, вилмелле.
Мĕн курнă пуç куртăрах, 
Унта мĕн пур — пĕлмелле, 
Акă ылтăн çурт патне 
Урхамахне уттарать. 
Хапха патне çитсенех, 
Саламатпа çаптарать,
Ик арăслан хушшинчен 
Мĕяпур вăйпа сиктерет. 
Урхамаха ик енче 
Арăслансем хăр та хар! 
Харăс сиксе хыпаççĕ, 
Шăри-шари çухăрса 
Таткаласа çăтаççĕ.
Хăй кĕлте пек ыткăнса 
Вĕçсе ÿкет малалла, 
Тимĕр карта ăшнелле, 
Çурт патнелле, шалалла. 
Ак вăл сиксе тăрать те, 
Пăлтăр умне пырать те, 
Ылтăн алăк хăлăпне 
Аллисемпе тытать те, 
Шанкăртатса, кĕрлесе, 
Пĕтĕм çĕре кисретсе, 
Ылтăн алăк хăй тĕллĕн 
Ик еннелле уçăлать.
Хĕвел сиксе тухнă пек,
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Пăлтăр умĕ йăлтлатса, 
Йăлтăртатса çутăлать.
Çав вăхăтра ун патне,
Ана хирĕç вĕлтлетсе,
Шур акăш пек шап-шурă 
Шурă пурçăн кĕпепе, 
Панулми пек хĕп-хĕрлĕ 
Хĕремесленнĕ пичĕпе,
Çут уйăх пек çутăлса, 
Тутисемпе йăл кулса, 
Саркайăк пек саи-сарă 
Пĕр хĕр сиксе тухать те, 
Эссепене аллинчен 
Чупса пырса тытать те 
Илсе кĕрет пÿртелле,
Хĕрĕх те пĕр хĕр пĕрле 
Пурăнакан пÿлĕме.
Акă унта Эссепе 
Тем пек хытă тĕлĕнет.
— Эпĕ кунта, ку çурта,
Хăш тĕнчене килтĕм? — тет. 
Ылтăн çуртра чăп-тулли 
Лĕпĕш пек хĕр вĕркĕшет; 
Лара-тăра пĕлмесĕр, 
Урлă-пирлĕ варкăшать.
Аш хĕвел пек хĕм сапса 
Тăраç пичĕ-куçĕсем,
Шур кăлкан пек çап-çутă 
Йăлкăшаççĕ çÿçĕсем,
Ахах пĕрчи евĕрлĕ 
Пурин те куç шăрçисем; 
Иăл-йăл кулса тăраççĕ 
Çемçе тутлă тутисем. 
Хăлхисенче хăлхалки, 
Ылтăн-кĕмĕл ярапи;
Тарай тутри енчĕкĕ,
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Йăлтах пурçăн шерепи. 
Пÿрнисенче чăп-тулли 
Мерчен куçлă çĕррисем, 
Кĕпе арки чĕнтĕрсем — 
Мăкăнь чечек тĕррисем, 
Вырăнĕсем пурин те 
Пăрса тунă пружинран, 
Иăлт-йăлт сиксе тăраççĕ; 
Тĕрлĕ чечек хушшинче, 
Çыр кăмпи пек хăпарса, 
Тăрать тÿшек-çытарĕ; 
Пăхсан мĕлкĕ курăнать-  
Çут кĕленче урайĕ.
Уша юпи çумĕнче 
Емĕр сÿнми çуртисем; 
Кантăксене пурне те 
Карнă шурă чаршавсем; 
Сĕтеллисем çнйĕнче 
Емĕр курман юр-варсем; 
Хăй тĕллĕнех уçăлса 
Хупăнаççĕ алăксем; 
Вутăн-хĕмĕн çутăлса 
Вĕçеççĕ вĕт кайăксем; 
Хĕрсен чечен сассипе 
Пÿрт купăс пек янăрать. 
Антан кайса Эссепе 
Сехĕрленсе çеç тăрать. 
Хĕрĕсем те тĕлĕнсе 
Эссепене пăхаççĕ, 
Тĕпелелле ирттерме 
Ун валли çул уçаççĕ.
Унтан ăна йăвашшăн,
Çу пек çемçен, ачашшăн, 
Шăнкăрч чĕлхи сассипе, 
Шăпчăк юрри-сăввипе, 
Пурте харăс к а л а с а —
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Ирт, ирт кунта, ирт! тесе, 
Тĕпелелле ирттерсе,
Хăйне уйрăм пÿлĕме,
Пĕр пĕчченçи хĕр патне 
Илсе кĕрсе каяççĕ.
Унта пырса кĕрсенех, 
Пÿлĕм алăк хăй тĕллĕн 
Пĕтĕм пÿрте янратса, 
Ш анкăртатса хупăнать. 
Эссепепе хĕр анчах 
Иккĕн тăрса юлаççĕ, 
Салам сунса пĕр-пĕрне 
Аллисене параççĕ,
Куçран куçа çаврăнса' 
Ашшăн-ăшшăн пăхаççĕ; 
Унтан вĕсем иккĕшĕ 
Тем-тем тĕслĕ апатсем,
Тĕрлĕ ĕçкĕ-çикĕсем 
Пĕрле ĕçсе çиеççĕ. 
Еçсе-çисе тăрансан, 
Пĕрне-пĕри юратса, 
Ыталаса чуптуса,
Иккĕш выртса çывраççĕ. 
Ак ылтăн çурт тăрринчен 
Хĕвел тухать çĕкленсе, 
Хĕвел шевли ÿкнипе 
Çутăпала шикленсе,
Леш тĕнчене кайнă пек 
Тĕлĕк курса тĕлленсе, 
Сиксе тăрать Эссепе. 
Сехĕрленсе, тĕлĕнсе, 
Ыйхисенчен вăрансан, 
Шур супăньие çăвăнса, 
Шур тутăрпа шăлăнса, 
Тĕрлĕ тутлă апатсем 
Еçсе-çисе савăнса,
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Икĕ ылтăн тенкелпе 
Хире-хирĕç лараççĕ, 
Тĕрлĕ-мерлĕ сăмахсем 
Тин хускатса яраççĕ.

X ĕ р

Эссепе, эс ăсупа 
Тĕнчене тĕлĕнтерен, 
Хăватупа, вăюпа 
Пĕтĕм çĕре кисретен. 
Кала-халĕ эс мана: 
Мĕн-мĕн куртăн куçупа? 
Мĕскер-мĕскер уйлатăн 
Шухăшупа, пуçупа?
Епле килтĕн эс кунта -  
Çакă пирĕн хĕр çуртне,
Çут тĕнчере нихçан та 
Килсе курман никам та 
Хĕрĕх те пĕр хĕр патне?

Э с с е п е

Манăн халĕ ăн пĕтнĕ,
Эп нимĕн те пĕлместĕп.
Те тĕлĕкре, те чăнах 
Тăрап санăн умăнта!
Аçтан килсе ÿкнĕ-ши 
Сирĕн пата эп кунта?

X ĕ р

Ку çурт пирĕн — хĕр çурчĕ. 
Кунта качча каймасăр

76



Вилнĕ хĕрсен чунĕеем 
Емĕр-ĕмĕр тăраççĕ.
Çулла хĕвел ăшшинче 
Лĕпĕш пулса вĕçеççĕ; 
Мĕнпур хитре чечексен 
Пылĕсене ĕçеççĕ.
Тĕнчере мĕн пуррине, 
Мĕнле ĕçсем пулнине 
Пĕтĕмпеле сисеççĕ.
Çимĕк кунĕ çитсессĕн, 
Пурте тухса çÿреççĕ,
Аçта çитнĕ - вăл тĕлте 
Çĕршыв илем кÿреççĕ.
Эп тĕнчери чи чаплă 
Асамçă хĕр пулатăп, 
Мĕнпур вилнĕ хĕр чунне 
Патша пулса тăратăп. 
Пĕр асамçă карчăкăн 
Эсĕ пĕртен-пĕр хĕрне 
Пит юратса пурăнан,
Ана халĕ ху валли 
Качча илсе пурнасшăн. 
Хĕр пит сана пыраçшăн, 
Амăшĕ те парасшăн.
Халь эс кунта тăнине 
Пĕлсе тăрать вăл карчăк, 
Вут çийĕнчи çĕлен пек 
Ашаланать вăл саншăн. 
Анчах эпĕ унтан та 
Хăватлăрах асамçă,
Мана пĕтĕм çĕр çинче 
Емĕр-ĕмĕр асăнĕç,
Мĕскер тăвас тесен те, 
Пултаратăп тумашкăн, 
Кайăк пек те, çын пек те 
Пĕлеп эпĕ пулмашкăы,
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Кăмăл турăм эп халĕ 
Сана качча пымашкăн, 
Емĕр пĕрле савăнса, 
Патша пулса тăмашкăн. 
Санăн мăшру пуласшăн 
Турăм эпĕ ку ĕçе,
Сана хытă юратса,
Çавă хĕртен кĕвĕçсе. 
Виçĕ кунтан туйăра 
Тăвăс тесе тăнă чух 
Эсĕ, виçĕ йыттупа, 
Урхамахна утланса, 
Кайрăн тухса вăрмана 
Ухатара çÿреме;
Акă эп çав вăхăтра, 
Хура пĕлет кăларса, 
Аслатипе кĕрлесе,
Тăвăл пулса усалла, 
Çиçĕм çиçсе выляса, • 
Аçа çапса шартлатса, 
Пĕтĕм çĕре чĕтретсе, 
Ятăм çумăр чреслетсе. 
Шанкăр уяр çур куна 
Илчĕ тĕттĕм хупласа. 
Урхамахна утланса,
Эс пыратăн шапарса, 
Ылтăн йĕнер çийĕнче 
Чăх чĕппи пек хутланса. 
Çав вăхăтра сан ума 
Çакă пÿртри пĕр хĕре 
Мулкач туса ятăм та, 
Йыттусене вăл санне 
Виççĕшне те пĕтерчĕ.
Эсĕ килтен тухнийĕ 
Паян ĕнтĕ хĕрĕх кун, 
Сана халĕ çухатиă,
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Пур çĕрте те шыраççĕ; 
Тискер кайăк çинĕ пуль 
Тесе питĕ хăраççĕ;
Акă, пăх-ха кантăкран, 
Мĕн куратăн эс унтан? 
Вăхăт çитнĕ, Эссепе,
Пире кайма халь к)'нтан!

Шур чаршавне туртать те 
Эссепене пăхтарать.
Пĕр куç уçса хупиччен 
Тĕнчере мĕн пуррине 
Пĕтĕмпеле кăтартать. 
Эссепе пит тĕлĕнет:
Епле унăн кил-çурчĕ 
Инçе те мар, хĕвел пек 
Йăлтăртатса ларнинчен. 
Унтан, чаплă туй туса, 
Хĕрпе иккĕш пĕрлешеç, 
Пурăнаç, тет, савăнса...



УКСАК ТИМЕР 
ПУЛЕРЕ ИЛНИ ÇИНЧЕН

Уксак Тимĕр çарпала 
Пÿлер патне çитнĕ чух 
Çар пуçлăхне пурне те 
Пуçтарчĕ, тет, пĕр çĕре, 
Мĕнле мелпе Пÿлере 
Илессине пĕлтерме,
Уксак Тимĕре çавăн чух 
Каларĕ, тет, пĕр пуçлăх:
— Пÿлер хули пит чаплă, 
Таçтан-таçтан сарăлнă: 
Тем тарăнăш валсемпе 
Йĕри-тавра çавăрнă. 
Пÿлер патши хушнипе 
Валĕсене чăп-туллй 
Вăрттăн тимĕр хапхаран 
Шыв кăларса тултарнă. 
Çавă Пÿлер хулинче 
Пăлхар патши пурăнать, 
Пур çĕрте те çар халăх 
Вăрман пекех курăнать. 
Улт-çич çухрăм хушшине 
Ыткăнаççĕ уххисем;
Аçта пăхсан та курăнать 
Пĕлĕт пек çын юхнисем. 
Вăрçса илес тесессĕн, 
Пурте вилсе пĕтĕпĕр,
Тем пек чаплă çар ятне 
Намăспа çеç витĕпĕр.
Акă кунта пĕр ялта 
Пĕр пит чаплă асамăç 
Чăваш карчăк пурăнать. 
Çĕрле вĕçсе çÿрет, тет, 
Мĕлке çине утланса,
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Шуйттансемпе пĕр пулса, 
Темĕн те пĕр хăтланса, 
Çÿçне-пуçне тустарса,
Çÿле вĕçсе хăпарса, 
Пĕкĕрĕлсе, хутланса,
Уйăх çиме хапсăнса.
Вупăр пулса пусать, тет, 
Çывăракан çынсене;
Витĕр пĕлсе тăрать, тет, 
Малашнехи кунсене.
Вĕри кĕлпе сапсассăн, 
Пичĕ-куçĕ хĕп-хĕрлĕ 
Хăпаланса тухать, тет. 
Куçне вара алтăр пек 
Чармакласа пăхать, тет. 
Унтан эрни-эрнипе 
Урама та тухмасть, тет. 
Йытă пек те вĕрет, тет, 
Кашкăр пек те улать, тет, 
Шуйттансемпе туй туса, 
Пĕçĕ çапса кулать, тет. 
Тĕнĕрен тухса каять, тет, 
Тĕнĕрен килсе кĕрет, тет, 
Кунĕпеле çыврать, тет, 
Çĕрĕпеле çÿрет, тет,
Мĕнле мелпе Пÿлере 
Илмеллине пĕлет, тет,
Вăл карчăкран ăс ыйтма 
Таçти çын та килет, тет;
Эс те çакă карчăкран 
Ас ыйтса кил, Чăн-пуç-хан, 
Часрах кайса пĕл-халĕ, 
Инçе мар, тет, ун ялĕ.
Çар пуçлăхĕн сăмахĕ 
Каять ханăн кăмăлне. 
Утланать те лашине,
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Чуптарать вăл ун патнĕ. 
Карчăк патне çитет те, 
Лаша çинчен анать те, 
Пÿрт алăкне тапать те 
Хăпăл-хапăл васкаса 
Кĕрсе каять хашкаса. 
Карчăк çавă вăхăтра, 
Хуран çинчен вир пăтти 
Чашкă çине антарса, 
Чăн-пуç-хана ал парса, 
Сарать сĕтел çиттине, 
Кÿрсе лартать пăттине. 
Сар вир пăтти варрине 
Сар çупала куç хывать. 
Унтан Уксак Тимĕре 
Хăна туса чыс тăвать. 
Уксак Тимĕр малтанах 
Вир пăттине куçĕнчен,
Чăн варринчен, çу çинчен, 
Асса илсе хыпать те, 
Карчăк, ăна курсанах, 
Сехĕрленсе хăраса,
Уксак Тимĕре сăнаса, 
Каларĕ, тет, уйласа:
— Уксак Тимĕр мар-и эс? 
Çавă çапла куçĕнчен, 
Пăтăсене çу çинчен 
Асса илет, тетчĕçĕ.

УКСАК ТИМЕР

Чăн калатăн эс, карчăк, 
Чăнах эп çав пулатăп. 
Хам çынсенчен илтнине 
Ак эп сана калатăп:
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ă с  пит чаплă асамаç;- 
Сана пурте пĕлеççе,
Тĕнчере мĕн пур'р'ин«;. 
Усаллине-ыррине, 
Курманнине-курнинĕ/ 
Пулманнине-пулнине'
Пĕлсе тăрать, терĕçĕ. 
Каласа пар эс мана:
Çакă Пÿлер хулине 
Мĕнле мелпе илмелле?
Ана илем тесессĕн,
Манăн мĕн-мĕн пĕлмелле? 
Чăннипеле каласан,
Санăн пуçу сыв. юлĕ, 
Улталаса каласан,
Пуçу халех çук пулĕ.

КАРЧАК

Эс, Чăн-пуç-хан, пит чаплă. 
Сан çар халăх хăватлă. 
Çапах Пÿлер хулине 
Илеес çук вăйпала,
Ана илме пултарăн 
Акă çапла майпала:
Эсĕ йĕтем шăлтарса, 
Серепесем хуртарса,
Унта тулă саптарса, 
Кăвакарчăнсем тыттарçа, 
Урисене вĕсенне 
Авпа кÿкĕрт çыхтарçа,
Каçа хирĕç пурне те 
Яртар вара вĕçтерсе.
Вĕсем пурте Пÿлере 
Йăвисене каяççĕ,
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Вара Пÿлер хулине 
Пур тĕлтен те вут хыпĕ. 
Çапла тусан, Чăн-пуç-хан, 
Часах илĕн Пÿлере.

Карчăк çапла каласан, 
Уксак Тимĕр, тав туса, 
Тухса каять васкаса,
Вăл хушнине тумашкăн. 
Мĕн илтнине, пĕлнине 
Вăл хăвăртах тутарать. 
Акă, Пÿлер хулине 
Вĕлт! кăна вут хыптарать. 
Акă, Пÿлер хулинче 
Шăри-шари хусканать, 
Пĕтĕм хула халăхĕ 
Урлă-пирлĕ кускалать, 
Патшасене çилленсе 
Вăрçа-вăрçа ылханать, 
Йĕрет, куççуль юхтарать, 
Хăруш сăмахсем калать.

ПУЛЕР ÇУННИ

Ах тур-тур-тур, пĕтрĕмĕр, 
Аçта кайса кĕрер-ши?
Ах, пĕтрĕмĕр, пĕтрĕмĕр, 
Мĕскер тума пĕлер-ши? 
Ыр вут ама, вут амăш,
Ху вутна ху чарсам-и!
Ырă турă Пÿлĕхçĕ,
Пĕр ху анчах çăлсам-и! 
Эх, мĕн çисе тăрăпăр? 
Мĕн-мĕн кăна курăпăр? 
Мĕнле майпа вилĕмрен 
Чуна çăлса юлăпăр?
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Ах, хăрушă, хăрушă!
Пурте вилсе пĕтĕпĕр.
Куçпа пăхма хăрушă, 
Пĕтĕм тĕнче çĕмĕрлет. 
Шăна-пăван вырăнне 
Хисепĕ çук çын вилет. 
Тăшман, тискер кайăк пек, 
Никама та хĕрхеимест. 
Урса кайнă пĕтĕмпех, 
Ырри çинчен ним пĕлмест. 
Капан-капан çын пуçĕ 
Купаласа хăварать,
Пĕтĕм тĕнче халăхне 
Усаллăхпа хăратать.
Эх! Пÿлерĕ, Пÿлерĕ,
Часах куçран çухалчĕ.
Ав, патша çурчĕ патне те 
Вут уласа çывхарчĕ. 
Патша хĕрĕсем хăраса 
Миçĕт тăрне тарчĕçĕ, 
Иĕре-йĕре юрласа,
Куççуль тăкса ларчĕçĕ. 
Унта та вут çитсессĕн, 
Шурă акăш пулчĕç те 
Çичĕ тинĕс леш енне 
Вĕçсе кайрĕç виççĕш те. 
Çут кĕмĕл пек çунатсем 
Йăлтлатса çех юлчĕçĕ,
Пĕр куç уçса хупиччен 
Курăнми ге пулчĕçĕ.
Вĕçсе каяс умĕнчен 
Акă çапла каларĕç:
— Эпĕр ĕнтĕ каятпăр 
Çичĕ тинĕс леш енне 
Кунти пирĕн çĕршыва 
Тăшман килсе тулнăран.
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Ахăр саман çитнĕ чух 
Каллех кунта килĕпĕр. 
Ку хамăрăн çĕршыва 
Хамăр алла илĕпĕр. 
Пирĕн ялсем, хуласем 
Кунта пурте пĕтĕçĕ. 
Хăшĕ турă хушнипе 
Çаплах çĕре путĕçĕ. 
Тĕнче пĕтес умĕнчен 
Вĕсем каллех тухĕçĕ, 
Унччен кунти çĕршывра 
Нумай юнсем юхĕçĕ, 
Малти кая юлĕçĕ,
Кайри малта пулĕçĕ.
Эх, Пÿлерĕн ырлăхĕ 
Аçта кайса кĕчĕ-ши?
Ку тискер ĕç çĕр çинче 
Хăçан кăна пĕтĕ-ши?
Эх, çĕршывĕ, çĕршывĕ, 
Эх, Пÿлерĕ, Пÿлерĕ, 
Пĕтĕм халăх ырлăхне 
Тăшмансене пиллерĕ. 
Пуянлăхне, ырлăхне 
Пурте пĕлсе тăратчĕ, 
Унăн чапне, хăватне 
Пĕтĕм тĕнче куратчĕ. 
Эх, Пÿлерĕ, Пÿлерĕ, 
Хĕрĕх пин алăк тетчĕçĕ, 
Таçти патша халăхсем 
Суту-илÿ тăватчĕç. 
Сĕт-турăхсем çăвĕпех 
Йÿçсе-çĕрсе ларатчĕç, 
Çити-çитмен вăхăтра 
Пĕрне-пĕри паратчĕç. 
Кĕмĕл тĕслĕ шывсенче 
Хурт пек пулă вĕретчĕ,
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Вăрмансенче кайак-кагК 
Кĕтÿ-кĕту çÿретчĕ. 
Никам татса иĕтерми 
Çырла-çимĕç пулатчĕ. 
Татса пĕтмен паланĕ 
Çуркуннене юлатчĕ. 
Шурă мамăк калпаксем 
Тăхăнатчĕç пуçсене. 
Тăрна куç пек тетчĕçĕ 
Çăлĕсенĕн куçсене. 
Чăкăртатса тăратчĕç 
Ытарма çук сăрансем, 
Симĕс пустав халат пек 
Курăнатчĕç çарансем. 
Ешнисенче чечексем 
Вутăн-хĕмĕн çунатчĕç, 
Хулисемпе ялĕсем 
Питĕ хăвăрт хунатчĕç. 
Урхамахсем хĕлĕпех 
Утă-сĕлĕ çиетчĕç, 
Тĕвисенĕн çисене 
Хĕрĕхшер пăт тиетчĕç. 
Улăхсенче хăмлисем 
Автан пуç пек пулатчĕç, 
Уявсенче çамрăксем 
Çĕрĕн-кунĕн вылятчеç. 
Шĕшкисенче мăйрисем 
Хăмла некех курнатчĕ, 
Саркайăк пек савăнса 
Пăлхар халăх пурнатчĕ. 
Çут кĕмĕл пек çутăлса 
Юхатчĕçĕ çăлĕсем, 
Чĕрес-чĕрес ларатчĕç 
Тăварланă çăвĕсем. 
Хĕлĕн-çăвĕн пĕтместчĕ 
Нÿхрепсенче шăрттаиĕ,
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Йăшăлтатса тăратчĕç 
Çырмисенче çăрттансем. 
Вĕçсĕр-хĕрсĕр выртатчĕç 
Çаранлăхсем, çеремсем; 
Тем чул тырпул çĕртетчĕç 
Пуянĕсем-сарансем.1 
Юр пек шурă кĕпе-йĕм 
Тăхăнатчĕç çисене,
Çĕр çывăрма пĕлмесĕр 
Еçлетчĕçĕ ĕçсене.
Арман пĕвисене те 
Утăпала пĕветчĕç, 
Тырă-пулă тума та 
Питĕ лайăх пĕлетчĕç. 
Вырăссене выçă чух 
Тырă парса тăратчĕç, 
Пÿлер халăх хăватне 
Вĕсем лайăх куратчĕç. 
Тăват-пилĕк лашапа 
Акалатчĕç анасем,
Чаплă Багдат хулинчен 
Килетчĕçĕ хăнасем.
Пĕр ĕçлеме тытăнсан, 
Çĕрĕн-кунĕн ĕçлетчĕç,
Еçкĕ ĕçме тытăнсан, 
Эрнипеле ĕçетчĕç. 
Симпылĕсем-сăрисем 
Кăпăкланса йÿçетчĕç, 
Çÿлте тарай тутрисем 
Вĕлтĕр-вĕлтĕр вĕçетчĕç. 
Купăссене тытатчĕç, 
Сĕркĕчине сĕретчĕç, 
Шăпчăк юрри евĕрлĕ 
Юррисене сĕветчĕç.

1 Хытă çынсем.



Кĕслипеле тăмрине 
Харăс тăрса калатчĕç.' 
В атти-вĕтти-мĕнĕпех 
Вăйăсене саватчĕç. 
Таçти-таçти халăхсем 
Киле-киле çÿретчĕç, 
Мулкачсене мăйсенчен 
Чÿчепеле пăватчĕç, 
Çамрăкĕсем ушкăнпе 
Акăшсем пек çÿретчĕç, 
Пурçăнпала тĕрлесе 
Тумтир илем кÿретчĕç. 
Ырашĕсем çулленех 
Пĕкĕ çÿллĕш ÿсетчĕç; 
Хăна-вĕрле пур чухне 
Ялан симпыл ĕçетчĕç. 
Урпасемпе пăрисем 
Касса уçăлми пулатчĕç. 
Тĕрлĕ тырă-пулăпа 
Кĕлечĕсем тулатчĕç. 
Туллине те, вирне те 
Темĕн чухлĕ акатчĕç, 
Вĕсем валли çулленех 
Тем чул çерем çĕтетчĕç. 
Çăва тухсан нумайĕш 
Хиртен яла кĕместчĕç; 
Улт-çич çула çитмесĕр 
Лашисене кÿлместчĕç. 
Сĕлĕ çăнăх пĕçерсе 
Тип тинкĕле тăватчĕç, 
Хĕрĕсене вăрласа 
Инке туса хуратчĕç. 
Улăхсеиче утисем 
Кăвапаран ÿсетчĕç, 
Шывĕсенче чăп-чăпăр 
Кимĕ-сулă ишетчĕ.



Юр юрласа, ташласа 
Тăватчĕçĕ юпасем, 
Ялтан яла çÿретчĕç 
Ташлаттарса упасем. 
Уша юпи çумĕнче 
Çунатчĕçĕ çуртисем, 
Çĕлĕксене хĕстерсе 
Кĕл тăватчĕç хуçисем. 
Пĕтĕм хурсем пĕçерсе, 
Чÿклемесем чÿклетчĕç, 
Хăй юпине çын чунĕ 
Килет тесе пуплетчĕç. 
Кĕрсен, çĕлĕк силлесе 
Кĕрÿ салам паратчĕ, 
Кĕрÿ ларас вырăна 
Хунĕ кĕççе саратчĕ. 
Хĕскĕчĕ пек хĕстерчĕç 
Тутарĕпе монголĕ,— 
Йытă çÿппи вырăнне 
Пĕтрĕ Пÿлер пурнăçĕ. 
Пĕтĕм Пÿлер çĕршывне 
Хупăрласа илчĕçĕ, 
Тĕнче пĕтнĕ евĕрлĕ 
Çĕр кисретсе килчĕçĕ. 
Унăн мĕнпур пурлăхне 
Тусан пекех тустарчĕç, 
Халăх юнне, куççульне 
Çырма пекех юхтарчĕç. 
Хуласене, ялсене 
Вутпа персе пĕтерчĕç, 
Мĕнпур лайăх юр-вара 
Çар халăхне çитерчĕç. 
Калама та хăрушă 
Усал ĕçсем турĕçĕ;
Çĕр кăкрине юнпала, 
Куççульпеле çурĕçĕ.
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Пĕрне-пĕри сĕлĕ пек 
Çÿрерĕçĕ тураса, 
Сехĕрленсе çех-тăчĕ 
Пĕтĕм тĕнче хăраса. 
Пĕтĕм Пÿлер маттурĕ 
Пĕр вăхăтсăр пĕтрĕçĕ, 

^Çитнĕ хĕрипăраçа 
' Чĕрлех çĕрпе витрĕçĕ. 
Вĕсен çинчи тăпрана 
«Хĕр ту» тесе ят пачĕç, 
Уксак Тимĕр çийĕнчен 
Емĕр тискер ят ячĕç. 
Вăрмансене тарни çех 
Сывă тăрса юлчĕçĕ, 
Емĕр-ĕмĕр манас çук 
Хăруш ĕçсем пулчĕçĕ. 
Вут ами те чармарĕ, 
Пÿлĕхçи те пÿлмерĕ, 
Çĕр çийĕнчен çухалчĕ 
Чăваш чаплă Пÿлерĕ. 
Кĕслепеле, купăспа 
Макра кĕвви каласа, 
Патши тарчĕ хăраса, 
Улах вырăн шыраса. 
Пуçри чухăн çĕлĕкне 
Васканипе Пÿлере 
Хире манса хăварчĕ, 
Хăй пуçне те вилĕмрен 
Тарса анчах хăтарчĕ. 
Халь те унăн ачисем 
Çичĕ тинĕс леш енче: 
Аттен чухăн çĕлĕкне 
Кайса илесчĕ тесе, 
Тăраççĕ, тет, йĕтесе.



ÇАРАМСАНРА

Çарăмсана кам ăмсанмĕ, 
Унăн чаплă улăхне.
Тем чул парать ырлăхне 
Çа^рăмсан çинчи халăхне. 
Улăхĕнчен килес килмест 
Çĕршывĕсем типсессĕн; 
Ырлăхĕсем пĕлĕнеççĕ 
Çимĕк кунсем çитсессĕн. 
Симĕс пустав халат пек 
Ешĕл тумтир тăхăнать. 
Ырлăхĕсем тĕрлĕрен 
Çарăмсан тăрăх пухăнать. 
Чечексемпе илемленет,
Пур чĕрĕ чун киленет, 
Пĕтĕм çĕршыв илемĕ 
Çимĕк çитсен пĕлĕнет. 
Хĕвелпеле вăй выляççĕ 
Çарăмсанра пуллисем, 
Чечексемпе савăнаççĕ 
Улăхсенче кÿллисем. 
Кайăксем те савăнаççĕ 
Пĕр-пĕринпе пĕрлешсе, 
Çарăмсан çинче ыр кураççĕ 
Тĕрлĕ халăх мирлешсе. 
Хур-кăвакалсем савăнаççĕ 
Чĕпписемпеле,
Ишсе-чăмса çăвăнаççĕ 
Çарăмсан шывĕпе. 
Ывăл-хĕрсем ыталанса 
Вăйăсем выляççĕ.
Çемçе сассисемпеле 
Йăвашшăн кулаççĕ. 
Шăрантараççĕ юррисене 
Улăхĕсенче,
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Йăпатаççĕ пĕрне-пĕри 
Çамрăклăхĕнче.
Чечек пăхса тĕр тăваççĕ 
Сарă хĕрĕсем.
Хĕвелпеле ялтăраççĕ 
Кĕмĕл çĕррисем. 
Çăвăнаççĕ, тасалаççĕ 
Çарăмсан шывĕпе, 
Анса-хăпарса киленеççĕ 
Çÿллĕ тăвĕпе.
Çарăмсанăн тăрăшĕпех 
Чечек ÿсет тĕрлĕрен,
Пурте вĕсем пулаççĕ 
Тĕнче илем кирлĕрен. 
Ăçтан килчĕ ку ырлăх 
Пĕтĕм Çарăмсан тăрăшне? 
Çил хумхатать тинĕс пек 
Пĕкĕ çÿллĕш ырашне. 
Курăк çпнче сывлăмĕсем 
Çĕмĕрт сапакисем пек, 
Хĕртсе хĕвел пăхнă кун та 
Кăнтăрласăр типмеççĕ.
Лăс пек çăваç çăмрисем 
Тырра-пулла ÿстерме...
Пур чĕрчуна ĕçтерме, 
Çарансене ешĕрме.
Лăпкă ăшă çилĕсем,
Лекет пите çу пекех, 
Çарăмсанăн ырлăхĕ 
Пуриншĕн те ту пекех. 
Тĕтре çÿрет час-часах, 
Кăмписене кăларать,
Çимĕк кунсем çитсессĕн, 
Пур ырлăхсем палăрать. 
Çамрăкĕсем улăха 
Уяв тума тухаççĕ,
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Савăнниие пĕр-пĕрне 
Ашă куçпа пăхаççĕ. 
Алла-аллăн тытăнса, 
Сике-сике юрлаççĕ, 
Тĕрлĕрен вăй выляса, 
Кăмăлсене ырлаççĕ. 
Пĕрне-пĕри ыталаса, 
Пыл ĕçмелле выляççĕ. 
Вăйăпалах çимĕк кунсем 
Хыçалалла юлаççĕ.
Шу.р кĕписем çийĕнче 
Тĕррийĕсем чечек пек, 
Çамрăк сассисемце.те 
Чĕвĕлтетеç чĕкеç пек. 
Куçран куçа пăхаççĕ, 
Пуçĕсеие ухаççĕ. 
Вăййисене курасшăн 
Ваттисем те тухаççĕ. 
Тухъя-хушпу айĕнче 
Хĕрарăмсен пуçĕсем, 
Вĕсем çинчен каймаççĕ 
:Каччисенĕн куçĕсем. 
Аçтан тупса çитереççĕ 
>Юрăс«мпе сăвăсем. 
'Пĕдĕт декех курăнаççĕ 
Çарăмсанăн тăвĕсем. 
ЯГаччисенĕн кĕписем те 
Арки Чĕçсем чĕнтĕрлĕ. 
Эх, çимĕк>?4 илемĕсем 
Курăнаççĕ пин Гесле^  
Пĕрне-пĕри чуптăваçу*' 
Çемçе тутисемпеле, 
Темĕн тĕрлех савăнаççĕ 
-Çимĕк кунĕсемпеле. 
Асатаççĕ уявне 
;Ватти-вĕтти-мĕнĕпех,
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Асăнаççĕ хĕрхенсе 
Иртнĕ çулхи кунсене. 
Ялсем тавра çаврăнаççĕ 
Харăс утса юрласа,
Уява тухман хĕрсене 
Тăрăхласа хурласа. 
Ш ăнкăрав пек сассисем 
Янра юлать ял çине, 
Пушмак-атă йĕрĕсем 
Тăрса юлать çул çине. 
Иртрĕ уяв ĕмĕрĕ,
Час çаврăнмĕ каялла, 
Улăхсенчен çамрăксем 
Саланчĕçĕ ялалла.
Ах, мăнтарăн уявĕ, 
Çулталăксăр таврăнмĕ, 
Нумай кунсем иртмесĕр 
Çĕрĕн тавра çаврăнмĕ. 
Вылянтарчĕ вăййипе, 
Илештерчĕ пĕр-пĕрне, 
Халĕ ĕнтĕ астăвĕç 
Пурте савса хăй хирне. 
Пуçтарăнса кайĕçĕ 
Пуртă йăтса вăрмана. 
Ерипеле утĕçĕ 
Çавасемпе çарана. 
Ушкăн-ушкăн кайĕçĕ 
Çырла-çĕмĕрт татмашкăн. 
Савăнăçлă кунсенче 
Пулĕç çуртсен умсенче, 
Çĕиĕ милĕк çыхĕçĕ 
Çанçурăмне çапмашкăн, 
Пурте хĕрсе тытăнĕç 
Хăйсен ĕçне тумашкăн. 
Çур тыррисем çийĕнчен 
Пукрисене суйлĕçĕ,
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Пурте хăй тырпуллине 
Тасатмашкăн уйлĕçĕ. 
Улăхсенче, варсенче 
Утăсене çулĕçĕ, 
Пăри-тулă çийĕичен 
Пиçенсене çăлĕçĕ.
Ерипе ĕçле-ĕçлех 
Таткаланĕç аллисем. 
Темĕн тума ваттисем 
Тĕреклĕ пулнă авалсем. 
Хăва хушшийĕсенче 
Хурлăхансем хуралĕç. 
Ятне пĕлсе пĕтерес çук 
Хурт-кăпшанкă çуралĕç. 
Çерçи пуç пек çырлисем 
Курăкпала явăнĕç. 
Савăчĕсем çине пăхса, 
Ачисем те савăнĕç. 
Çĕмĕрт сапакисем пулĕç 
Тухъя ярапийĕ пек. 
Палансемпе чиесем 
Мерчен сапакийĕ пек. 
Шăналăксем карĕçĕ 
Шăна-пăваи кĕресрен, 
Пурте савăнса ĕçлĕçĕ 
Пĕрне-пĕри тивменрен. 
Пахчисенче ÿсĕçĕ 
Çнмĕçĕсем тĕрлĕрен, 
Пурте вĕсем пулнă-мĕн 
Пурăнăçа кирлĕрен. 
Сысна çурисем пекех 
Хăярĕсем ÿсĕçĕ,
Сарă çу пек сарăлса 
Тынĕсем те пиçĕçĕ. 
Тăрна куç пек шывĕсем 
Куçа шартса ярĕçĕ,
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Çарăмсанăн улăхсем 
Хисепсĕр ырлăх парвçĕ.
Ялĕсем те хула пек:
Çÿре-çÿре ывăнăн,
Епле кăмăл ан савăнтăр 
Çарăмсан çинчи ывăлăн. 
Ярмăрккипе пасарсенче 
Пăтă пекех çын вĕрет —
Вырăс — тутар, чăваш — мăкшă 
Пĕртăван пекех çÿрет.
Вуншар чуллă арманĕсем 
Аслати пек кĕрлеççĕ, 
Çарăмсанăн ырлăхĕпе 
Хуйхисем те сирлеççĕ.



ВАÇАНКА

Кив Тимушкел ялĕнче 
Пĕр Ваçанка пуян пур. 
Кирек ăçта пырсан та,
Ун умĕнче пурте пур. 
Шăрттанĕ те, çăвĕ те 
Ун нихçан та татăлмасть, 
Çавăнпа та Ваçанка 
Пит хăвăртах ватăлмасть. 
Нумайăшĕ ун патне 
Эрех чиксе пыраççĕ,
Пÿртне пырса кĕрсенех, 
Сĕтел çине хураççĕ. 
Таçти-таçти «ыр çынсем» 
Ана пĕлсе тăраççĕ,
Пĕтĕм Чистай уеспех 
Пуян ятне сараççĕ. 
Выльăх-чĕрлĕх çурт тулли, 
Ик анкарти тырпулли,
Аçта çÿресессĕн те,
Пулас çук вăл çын кулли. 
Ун акнă та, вырнă та, 
Пуçтарнă та, çапнă та,— 
Тавра ялта пур çынтан 
Вăл пуян та, чаплă та.
Тем чул укçи банкăра 
Уссе выртать хăй тĕллĕн... 
Епле халĕ Ваçанка 
Пуйса кайиă вăл тĕрлĕн? 
Хăш-хăш улпут çĕрсем те 
Ун кĕсиине кĕреççĕ.
Хăшĕ, ăна йăлăнса, 
Куççульпелех йĕреççĕ. 
Хĕрĕх-аллă çухрăмран 
Чул турттарса çурт тăвать,
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Аçтан кăнă тухать пуль 
Ун çав тĕрлĕ вăй-хăват? 
Çил арманĕ çилпеле,
Шыв арманĕ шывпала 
Çĕрĕн-кунĕн кĕрлеççĕ 
Уншăн мĕнпур вăйпала; 
Ваçанкашăн çын çеç мар, 
Çилпе шыв та ĕçлеççĕ, 
Çавăнпа та çав ăна 
Пурте лайăх пĕлеççĕ.
Пур енчен те ырлăхсем 
Шыв пек юхса килеççĕ, 
Улпутсем те хăш чухне 
Унтан кивçеи илеççĕ.
Питĕ хытă «пулăшать» 
Аптăранă çынсене— 
Сĕлĕх пекех сăхать вăл 
Чухăнсенĕн юнсене.
Еçет хырăм кÿпиччен 
Панă чухне ĕçкине,
Илвт кăмăл туличчеи 
Усламĕпе укçине. 
Вăхăтĕнче памасан,
Часах сута чĕнтерет; 
Муллă çынпа ан тавлаш, 
Вăл сана час çĕнтерет.
Ун сĕтелли çийĕнче 
Яшка-çăкăр татăлмасть, 
Кама çитерсессĕн те,
Ун нимĕн те катăлмасть. 
Еçкĕпеле нихçан та 
Вăл хăй ăсне çухатмасть. 
Ытти пуян çынсем пек, 
Вĕçкĕиленме юратмасть. 
Çышта вăрçса, тулашса, 
Паттăрланса çÿремест,
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Еçлет ĕçне йăвашшăн 
Пуйнăçемĕн пуясшăн. 
Вăл «хĕрхенет» çуксене 
Тем чул парать укçине; 
Илме вăхăт çитсессĕн, 
Тин пустарать вут çине.



КИВЕ УСЕЛ АКАТУИĔ

Çуркуннехи ăш хĕвел 
Сиксе тухрĕ хĕрелсе, 
Йăлтăртатса ялкăшса, 
Çÿлелле май çĕкленсе. 
Çутçанталăк çап-çутă 
Иăлтлатса çех çуталчĕ, 
Тĕттĕм таçта çĕр хыçне 
Тарса кĕрсе çухалчĕ. 
Шăнкăрчисем шăхăртса 
Çунат çапса юрлаççĕ,
Тăри саспе çут тĕнче 
Чăрăлтатса çех тăрать. 
Кăтик-кăтик чăх сасси —• 
Çăмарта тăвать, савăнать, 
Ун сассипе автанĕ 
Мăйне тăсса авăтать.
Урам тулли хĕрарăм 
Урлă-пирлĕ чупкалать, 
Путек-сурăх савăнса 
Йăлтти-ялтти сиккелет. 
Ачи-пăчи вĕсене 
Хирелле май хăвалать, 
Хăратасшăн пушшипе 
Шăртти-шартти çапкалать. 
Хăпарнăçем хăпарать 
Хĕрÿ хĕвел çÿлелле,
Кулса тăнă пек пăхать 
Кивĕ Усел çинелле.
Ак çамрăксем тухаççĕ 
Тутăр, сурпан пуçтарма, 
Çĕнĕ çынсен арчипе 
Çÿпçисене тустарма 
Урам тулли ушкăнпа 
Кĕпĕрленсе çÿреççĕ.
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Хăшĕ, чухăн пулсан тă, 
Паратăп, тет, халăхшăн, 
Хăш пуянĕ, хыт пăрçа, 
Тăрать вăрçса-харкашса, 
Парасшăн мар халăхшăн 
Пĕр-ик аршăн пирне те, 
Вăл çыннăнне выльăх пек 
Сÿсе илĕччĕ тирне те.
Ик çулта пĕр акатуй 
Епле тăвас мар-халĕ? 
Эпир ăна тумасан,
Ял пуçлăхĕ тем калĕ.
Ак, акатуй хатĕрсем 
Кирлĕ таран пуçтарчĕç, 
Лашасене сăнасшăн 
Пĕр-ик-виç хут кустарчĕç. 
Хăш-хăш кÿршĕ ялсене 
Акатуйне чĕнчĕçĕ, 
Ярмăнкăна килнĕ пек 
Кив Уселне килеççĕ, 
Урамсенче чăп-тулли 
Ушкăн-ушкăн çÿреççĕ, 
Хăшне-хăшне алăран 
Тыта-тыта кĕреççĕ. 
Чупкăн утсем ташласа 
Пуçĕсене ухаççĕ, 
Вăхăт-вăхăт пăрăнса 
Хир еннелле пăхаççĕ. 
Хÿрисене пурне те 
Хутла-хутла тÿленĕ, 
Чупнă чухне лашине 
Ан кансĕрлетĕр тенĕ. 
Çийĕсенче ачисем 
Çилхисенчен тытаççĕ,
Чĕн йĕвенĕн чĕлпĕрне 
Кăртти-картти туртаççĕ.
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Акă халăх тытăнать 
Хир еннелле юхмашкăн, 
Такăр çерем çинелле,
Ял хыçнелле тухмашкăн. 
Кив Уселсем акатуй 
Тин хускатса яраççĕ.
Миçе лаша кайнине 
Тĕрĕслесе сăваççĕ,
Вăрăм шерте тăррине 
Сурпансене çыхаççĕ. 
Тăват-пилĕк çухрăма 
Асатаççĕ лашсене,
Тата тепĕр çулпала 
Чуптараççĕ ачсене.
Тата хăйне пĕр çулпа 
Мăн çыннисем чупаççĕ, 
Хуса çитсе пĕр-пĕрне 
Малтан мала тухаççĕ. 
Халăх вĕрет кăткă пек 
Кам иртнине пĕлесшĕн, 
Чупакансем чунтанах 
Лайăх тутăр илесшĕн. 
Малтисене чăн лайăх 
Тутрисене параççĕ,
Вĕсем ăна мăй тавра 
Çыхса-çакса яраççĕ.
Акă çавă вăхăтра 
Утсем киле пуçлаççĕ, 
Каллех хура чăн малта — 
Ваçтрук Ильин вăл, теççĕ. 
Мулкач пекех вĕлт те вĕлт 
Ыткăнаççĕ ялалла,
Вĕçсе килнĕ евĕрлĕ 
Сирпĕнеççĕ малалла. 
Çунатлă пек çулпала 
Лашсем килсе çитрĕçĕ,
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Малтисене мăйсенчен 
Сурпансене çыхрĕçĕ. 
Савăннине лашисем 
Пуçĕсене ухаççĕ, 
Халăхĕсем халланса 
Вĕсем çине пăхаççĕ. 
Унтан халăх ункă пек 
Карталанса çаврăнчĕ, 
Чăн варрине ĕшне пек 
Уçă вырăн хăварчĕ. 
Вăйлă çынсем чăн мала 
Туха-туха ларчĕçĕ, 
Куçран куçа пĕр-пĕрне 
Пăха-пăха илчĕçĕ.
Хăшĕ сурпан тутрисем 
Варкăштарса çÿреççĕ, 
Хăшĕ халăх варрине 
Кĕрешмешкĕн кĕреççĕ. 
Ак кĕрешÿ хускалать 
Тăват-пилĕк вырăнран. 
Яра-яра тытаççĕ 
Пĕрне-пĕри çурăмран. 
Кĕрĕс-кĕрĕс пĕр-пĕрне 
Çĕкле-çĕкле çапаççĕ, 
Паттăрĕсен мăйсене 
Шурă сурпан çакаççĕ. 
Кĕрешĕве пĕтерсен, 
Тытăнаççĕ снкмешкĕн, 
Çунатлă пек ыткăнса 
Кĕрĕслетсе ÿкмешкĕн. 
Кам чăн инçе сикнине 
Татах сурпан параççĕ, 
Акатуйне салатса 
Килĕсене каяççĕ.
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УТÇИ

Акă ĕнтĕ улăх,
Ак илем пахчи, 
Сывлăш та уçă, 
Шăршă та лайăх. 
Мĕнле чечекпе 
Мĕнле курăк çук. 
Çийĕнчен куçа 
Илес те килмест. 
Хурт уйăрнă пек 
Халăхĕ вĕркет, 
Урлă та пирлĕ, 
Чăштăр та чаштăр 
Кайăкĕ вĕçет,
Улăх илемĕ 
Пĕтнине сисет. 
Çÿлтен хĕвелĕ 
Вут пек пĕçерет, 
Каччă çавине 
Çĕклесе перет, 
Лăстăр та ластăр 
Пуçне силлесе, 
Çамкинчи тарне 
Çĕре ÿкерет.
Кайăк хурсем пек 
Карти-картипе 
Пĕтĕм улăха 
Çын карталаннă. 
Харăс çĕкленсе 
Иĕрки-йĕркипе, 
Пĕр-пĕрин çине 
Кĕрсе пыраççĕ. 
Чăнкăр та чанкăр 
Çăва сассипе 
Улăх янраса,
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Чĕтресе тăрать. 
Курăк ăшĕнчен 
Çĕлен пынă пек, 
Çави шăхăрса 
Чашлатса пырать. 
Хăш-хăш арăмсем 
Лапаткисене 
Арçынсем енне 
Тăсса тăраççĕ, 
Çавăнтах хăшĕ 
Курăк тĕпĕнчен 
Тутар пуçĕ пек 
Хырса пыраççĕ. 
Çĕлен-калтасем 
Хăраиипеле 
Шăтăкĕсене 
Тарса кĕреççĕ. 
Хисепĕ те çук 
Хурт-кăпшанкăсем 
Йăлттин те ялттин 
Сиксе çÿреççĕ. 
Урапа çумне 
Кăкарнă лашасем 
Пăван çыртнипе 
Тăпăртатаççĕ. 
Пуçсене хытă 
Силленипеле 
Чĕлпĕрсене те 
Туртса татаççĕ. 
Кăнтăрла çитсен, 
Ут çулакансем, 
Еçсе çисессĕн, 
Выртса канаççĕ. 
Шур хĕррисенчи 
Шур шăналăксем 
Пĕтĕм улăха
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Илем кÿреççе. 
Вĕт-шак ачисем, 
Кунтăсем йăтса, 
Çырла пуçтарса, 
Чупса çÿреççĕ. 
Тĕллĕн те тĕллĕн 
Кăвак тĕтĕмсем 
Ирлĕ те каçлă 
Тĕтре пек курнать. 
Çăва тухсассăн, 
Уйăх-уйăхпе 
Пирĕн хресчен 
Уйрах пурăнать. 
Йăлтăр та ялтăр 
Вутти ялкăшать, 
Йăлт-ялт курăнса 
Чатки сирпĕнет. 
Хуранти яшка, 
Тухса тарас пек 
Сиксе çаврăнса, 
Пăсланса вĕрет. 
Хĕвел çав тĕрлĕ 
Хĕртнĕçем хĕртет, 
Çине тинкерсе 
Пăхма вăй çитмест. 
Сухан пек ешĕл 
Симĕс курăка 
Айне вут хунă 
Пекех типĕтет.
Акă ĕнтĕ утă 
Çулса пĕтерчĕç, 
Касси-кассипе 
Паккус ÿкерчĕç. 
Çава пăрахса 
Крепле тытрĕçĕ,
Утă пухмашкăч
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Тухса утрĕçĕ. 
Каллех улăха 
Халăх саланчĕ, 
Пурте паккуса 
Тĕрткеленеççĕ. 
Хăшĕ пухаççĕ,
Хăшĕ тавраççĕ, 
Хăшĕ сенĕкпе 
Чиксе çавраççĕ. 
Çăмарта тăвас 
Чăхă евĕрлĕ,
Аçта пăхсан та 
Халăх чупкалать. 
Ш ăкăл та шакăл 
Калаçса кулса, 
Пурте васкаса 
Утă пуçтарать. 
Улăх туллиех, 
Выльăх кĕтÿ пек, 
Валемпе купа 
Курăнса ларать. 
Хăшĕ вĕренпе, 
Хăшĕ çапăпа 
Капан тумашкăн 
Утă турттарать. 
Капан варринчи 
Вăрăм шертĕсем 
Миçĕт тăрри пек 
Курăнса тăрать. 
Утçи вăхăчĕ 
Емĕр-ĕмĕрех 
Утă пур çĕрте 
Пит хĕрÿ пулать. 
Хăш-хăш арçынсем 
Капан хывнă чух 
Валем пысăккĕш
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Чиксе ывтаççĕ. 
Арăмсем çÿлте, 
Капан çийĕнче, 
Арак хаччи пек 
Ярса тытаççĕ. 
Шÿреке тăрлă 
Утă капансем 
Улăх туллиех 
Шăтса тухаççĕ. 
Унтан ерипен, 
Пĕлĕт юхнă пек, 
Хуласемпеле 
Яла юхаççĕ.



КЕПЕР ХЫВНИ

Çĕн Уселĕн варринче 
Кукăр-макăр кукрăлса, 
Юхать Сĕнче ыткăнса, 
Çырансене чăп тулса. 
Акатуй та тумалла,
Акана та тухмалла,
Часрах кĕпер хывмалла, 
Хир еннелле пăхмалла. 
Сĕнче чакса çитиччен 
Кĕтсе тăма вăхăт çук, 
Халăхпала тытăнсан— 
Хăрамалли ним те çук: 
Халăх сурать — кÿл тăвать, 
Вăл тытăннă ĕç пулать.
Ак Çĕн Усел тытăнать 
Çĕнĕ кĕпер хывмашкăн, 
Пĕтĕм яла хускатать 
Кĕпер патне пымашкăн.
Ял пуçлăхсем ял тăрăх 
Чупкаласа çÿреççĕ, 
Теçетниксем чаткă пек 
Сиккелесе ÿкеççĕ. 
Ватти-вĕтти-мĕнĕпех 
Шевле пекех выляççĕ,
Сĕнче икĕ еннипе 
Икĕ эртел пулаççĕ.
Шыв хĕррине ик енчен 
Хурт пек сырса илеççĕ, 
Кĕпер хывма пурне те 
Ушкăн-ушкăн пÿлеççĕ,
Кам мĕн ĕçлеме пĕлет, 
Çавăн пек ĕç параççĕ,
Пăр хускалнă евĕрлĕ 
Еç пуçласа яраççĕ,
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Хăшĕ юпа çапаççĕ,
Хăшĕ йĕпсе шăтарать, 
Хăшĕ-хăшĕ пĕр-пĕрне 
Йывăç илсе тыттарать. 
Пуртă сасси шап та шап! 
Шатăртатса çех тăрать, 
Ывăçпала сапнă пек 
Турпас сикет, ыткăнать. 
Валем-валем выртаççĕ 
Пăяв-шывсем чăрканса,

 ̂ Аçта пăхнă — вăл тĕлте 
Йыт пăтти пек арканса. 
Йывăç кÿрсе тăраççĕ 
Лашасемпе чуптарса, 
Шăри-шари кăшкăрса, 
Пушăпала çаптарса. 
Вĕренсемпе васкаса 
Тăват канат яваççĕ, 
Вĕрлĕксемпе майласа 
Тăват хачă тăваççĕ. 
Юпасене пуçсенчен 
Канатсемпе çыхаççĕ, 
Хачăсемпе тăратса 
Шыв тĕпнелле чышаççĕ, 
Кăткăсем пек çыпăçса 
Пĕренесем йăтаççĕ, 
Пылчăк çине нумайăш 
Чĕркуççирен путаççĕ. 
Юпасене картласа 
Йĕпсе тăхăнтараççĕ, 
Пăхма хăруш шыв çине 
Шăмпăр-шампăр яраççĕ, 
Хачăсемпе тĕртеççĕ, 
Канатсемпе туртаççĕ, 
Хăранипе хăпартса 
Йĕпсе çине лартаççĕ.
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Юхать Сĕнче урнă пек,
Епле унта лармалла,
Аялалла пăхсассăн,
Пуç çаврăнса каймалла.
Сăвай çапма хăмасем 
Кашта хурса сараççĕ, 
Кĕрешсемпе çĕклесе, 
Кĕрĕс-кĕрĕс параççĕ.
Харăс, харăс! — Хоп-хоп-хоп!.. 
Тукмаксемпе кÿп те кÿп!
Пĕтĕм çĕре кисретсе, 
Янраттарса яраççĕ.
Пĕр ушкăнĕ ывăнсан,
Тепĕр ушкăн кĕреççĕ,
Шур сухалсем туяпа 
Тайкаланса çÿреççĕ. 
Хĕрарăмсем ту пуçне 
Пыра-пыра пăхаççĕ, 
Арçынсенчен тĕлĕнсе 
Пуçĕсене ухаççĕ.
Çĕн Уселсем кулленех 
Çапла кĕпер хываççĕ,
Пĕтĕм ялпа пĕрлешсе, 
Халăхпала тăваççĕ.
Кĕпер патне пухăнсан,
Хурт сырнă пек сĕрлеççĕ, 
Вăхăт-вăхăт хускалса 
Çар халăх пек кĕрлеççĕ.
Ик енчен те юпасем 
Харăслатса яраççĕ, 
Пĕр-пĕринчен ăмăртса 
Хире-хирĕç иыраççĕ.
Хăмисене çĕклеее 
Çын пуç урлă кÿртеççĕ:
— Ама пăхса тăратăн?
Кил, кил, часрах, кил! -  теççĕ.
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Хăшĕ пуçри çĕлĕкне 
Тыта-тыта ывтаççĕ, 
Хăшĕ-хăшĕ канмалла 
Чĕлĕм туртса выртаççĕ. 

Хăшĕ-пĕри пăшăхса 
Ярханахне яраççĕ,

Юпа çапса пĕтерсен, 
Хăмисене сараççĕ.
Çÿлтен хĕвел пĕçертет — 
Тÿсме хал çук пуçсене, 
Çамка тăрăх юхакан 
Тарĕ кĕрет куçсене, 
Аллисемпе тарсене 
Ш ăла-шăла илеççĕ, 
Пăчăхнипе пуçсене 
Лăстăр-лăстăр силлеççĕ. 
Çирĕм чалăш хушшине 
Юхать Сĕнче пĕтрĕнсе, 
Тăват-пилĕк çухрăма 
Тăрать тĕнче кисренсе. 
Ир тытăнса каç пулсан, 
Çуран каçма çул пулать, 
Тепĕр кунне хăвăртрах 
Çĕнĕ кĕпер ĕлкĕрет, 
Кунĕн-çĕрĕн кăткă пек 
Урлă-пирлĕ çын çÿрет. 
Çĕн Уселĕн варринче 
Сĕнче выртать çутăлса, 
Хĕлĕн-çăвĕн кĕрлесе 
Кĕпер тăрать çул пулса.



ÇĔРПУ ПАСАРĔ

Эх! Çĕрпĕвĕн пасарĕ, 
Мĕн-мĕн кăна çук унта! 
Кам каласа пĕтерес 
Унта мĕн-мĕн пуррине. 
Аçта пăхнă — вăл тĕлте 
Темĕн те пĕр сутаççĕ, 
Сутуçисем хăвăртах 
Укçа çине путаççĕ.
Унта тырри-пуллисем, 
Темĕн те пĕр япали; 
Çуртне-йĕрне, ут тумне 
Кирлĕ пулсан тумалли! 
Лавĕ-лавĕ тăварĕ, 
Вакки-твекки таварĕ, 
Мĕскер кирлĕ пулсан та, 
Парать Çĕрпÿ пасарĕ. 
Хăшĕ кĕлти-кĕлтипе 
Иĕке йăтса çÿреççĕ,
Хăшĕ чарăлтаттарса 
Пусма тавар чĕреççĕ. 
Унта чĕлĕш-чалăшĕ, 
Атă-пушмак, калушĕ, 
Сăран атă, кăçатă, 
Ватă-вĕтĕ — пурте пур. 
Тата выльăх-чĕрлĕхĕ, 
Чăххи-чĕппн, вут-шанки, 
Çĕрулмийĕ, панулми, 
Купăстисем, хăярсем 
Ларса кайнă пĕр майран 
Таçта-таçта çитиччен, 
Вĕçĕ-хĕрри таç тĕлтре, 
Çÿре-çÿре ывăнăн.
Унта пушăт-çăпати, 
Чĕрес чавси, шăпăрĕ,
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Çйппи-йĕппи-чĕнтĕрĕ,
Ураписем-çунисем, 
Алси-чăлхи, милкисем, 
Темĕн те пĕр мĕлкисем. 
Сĕлли-тулли, урписем, 
Ырашĕсем-вирĕсем, 
Йĕтĕн-кантăр вăррисем, 
Усалĕсем-ыррисем. 
Вăхăчĕпе çырлисем, 
Çависемпе çурлисем, 
Лапаткисем, хăйрисем, 
Тĕрлĕ-тĕрлĕ мăйрисем. 
Вăрмантисем, уйрисем, 
Вырăсĕсем-майрисем. 
Сунталĕсем-ункисем, 
Йăмăкĕсем-инкисем, 
Кĕнекисем-мĕлкисем, 
Чăнкăр-чăнкăр тенкисем. 
Апельсинĕ-лимонĕ, 
Кăвасĕсем-сăрисем, 
Писевĕсем-сăрĕсем, 
Улмуççисем-хырăСем, 
Акăш ушкĕн евĕрлĕ 
Курăнаççĕ хĕрĕсем. 
Хăмач çиппи, шел çиппи, 
Йăлтăр-ялтăр шăрçисем, 
Тимĕр-тăмăр хурçисем, 
Касмăкĕсĕм-ырçисем, 
Кункăрисем-ăрчисем, 
Ясмăкĕсем-пăрçисем... 
Мĕн япала пулсап тă, 
Пÿрип тс пур хуçпсем. 
Хăмăчĕсем-сÿсменсĕм, 
ЕиерчĕкбеМ-чĕнĕсем. 
ЧейнпкĕсеМ*чейĕсем, 
ТăмаШСШ-чĕйиСем.
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Пĕренисем-хăмисем,
Салачĕсем-хăмлисем,
Тăпаччисем-вуллисем,
Алçыххисем-суллисем.
Кантăрĕсем-пусисем...
Тантăшĕсем-тусĕсем,
Аçамĕсем-çăмĕсем...
Тĕрлĕ лапка çимисем, 
Лаханĕсем-ларĕсем, 
Тÿшек, минтер-çытарсем, 
Çăкăр-тăвар-пĕлĕмĕ... 
Тем-тем тĕслĕ чĕлĕмĕ. 
Шĕшлийĕсем-вĕшлисем, 
Купăсĕсем-кĕслисем, 
Лашисемпе кĕсрисем 
Темĕн те пĕр тĕслисем, 
Куçкĕскийĕ-куçлăхĕ, 
Темĕн чухлĕ пуçлăхĕ. 
Ашăкĕсем-шаккисем, 
Атмисемпе çатмисем. 
Ирхи куна каçченех 
Пăтă пекех çын вĕрет. 
Тĕрлĕ-тĕрлĕ халăхĕ 
Пĕртăван пекех çÿрет. 
Сутуçисем тирсене 
Хÿрисенчен сĕтреççĕ. 
Пĕр-пĕрйнчен ăмăртса, 
Иăпăр-йăпăр çÿреççĕ. 
Хĕлле тумтир çÿхисем 
Тăрăлтатса чĕтреççĕ, 
Ай-ай паян пит сивĕ, 
Тÿсме хал çук вĕт, теççĕ. 
Укçисене сумашкăн,
Ал кăларма хăраççĕ, 
Ме-ха, суса пар, тесе, 
Çынсен умне хураç!,ĕ.
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Эх, Çĕрпĕвĕн пасарĕ, 
Пурĕпĕрех пыраççĕ, 
Пурăнăçа кирлине 
Пурте унта шыраççĕ, 
Çÿремĕччĕç чĕтресе,— 
Нушти тĕртет хыçĕнчен, 
Емĕр-ĕмĕр килекен 
Мелĕ çапла çут тĕнчен.
Эх, пурăнăç-пурăнăç, 
Темиçене пăрăнăç,
Хăшне тилĕ тăлăпĕ,
Хăшне алăк хăлăпĕ.
Унта кĕпи-йĕмне те 
Иăта-йăта çÿреççĕ, 
Хăшĕ-хăшĕ сыснине 
Нăрик-нăрик сĕтреççĕ. 
Услам çăвĕ, сар çăвĕ, 
Сĕт-турăхĕ-чăкăчĕ, 
Чăххисемпе çмартисем,
Хăва хулли арчисем.
Унта ашсем, какайсем, 
Хĕри-пăраç-акайсем, 
Карчăк-кĕрчĕк, мăн çынсем, 
Çĕнĕ çынсем, кив çынсем. 
Пуракĕсем, турисем, 
Вĕт-шак сысна çурисем, 
Тир-тĕрĕсем, чирĕсем, 
Ылтăн-кĕмĕл çĕрĕсем. 
Çарăкĕсем, кăшмансем, 
Кавăнĕсем, тынĕсем... 
Чĕрес-чĕрес лараççĕ 
Темĕн чухлĕ пылĕсем.
Тата чÿлмек-чашăксем, 
Тилкеписем-пушшисем, 
Тухъя-хушпу тăхăннă 
Иăлтăр-ялтăр пуçĕсем.
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Кăвакалсем-хурĕсем, 
Иккунăсем-турăсем, 
Сарăсемпе хÿресем — 
Тем те куран çÿресен. 
Унта чăпти-мунчали, 
Çыххипеле кунчали, 
Кунтисемпе-кăмписем... 
Иăхăл-йăхăл кулнисем, 
Темĕн те пĕр пуплени, 
Пĕр-пĕрне ÿкĕтлени. 
Вăрттăн-вăрттăн итлени, 
Кирлĕ маршăн питлени. 
Тупăшĕсем-сиенсем, 
Чухăнĕсем-пуянсем... 
Пăсарисем-сăсарсем, 
Мулкачĕсем-куянсем. 
Çамрăкĕсем çав тĕрлĕ 
Пĕлĕт юхнă евĕрлĕ, 
Ушкăн-ушкăн юхаççĕ, 
Хире-хирĕç çаврăнса, 
Иăл-йăл кулса пăхаççĕ. 
Чĕвĕл-чĕвĕл чĕкеç пек, 
Пĕрмай чĕвĕлтетеççĕ, 
Хăшĕ хĕвелçаврнăшĕ, 
Хăшĕ мăйăр катаççĕ. 
Çĕмĕрт чечек евĕрлĕ, 
Куçа шартса яраççĕ, 
Ывăçсемпе пĕр-пĕрне 
Темĕн те пĕр параççĕ. 
Унта йăтса çÿреççĕ 
Темĕн те пĕр кив-кирĕк, 
Çĕнĕ кĕрĕк, кив кĕрĕк, 
Пÿремечи-куклийĕ.
Улми, пыл пек, тутлийĕ. 
Меек-мек! кăшкăраççĕ 
Качакисем-такисем,
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Пăхсан мĕлке курăнатъ 
Лапаткисем-акисем. 
Шăрик-шăрик шăхличĕ 
Кăшкăртаççĕ ачисем, 
Чăкăрт-тăкăрт тăваççĕ 
Урисенче аттисем. 
Сухи-плугĕ-сÿрисем, 
Шăртсем, тиха хÿрисем, 
Хурт сыриă пек кĕрлеççĕ 
Пасарăн чăн хĕрĕвĕсем. 
Пĕрне-пĕри тулакан 
Буржуйсенĕн сĕрĕмсем. 
Калпакĕсем-çĕлĕксем, 
Кĕрĕкĕсем-тăлăпсем, 
Сурпанĕсем-масмаксем, 
Тĕкĕ-çÿçĕ-мамăксем. 
Сăмаварĕ, хунарĕ,
Тем чул сутуç тутарĕ 
Чăваш халăх хăватне 
Хусаналла шутарĕ.
Тата çĕтĕк-çатăкĕ.
Темĕн те пĕр татăкĕ, 
Пир-авăрĕ, капăрĕ, 
Пуртти-çĕççи, пакăрĕ. 
Унта мăксем-утисем,
Çÿхе тутлă тутисем,
Вут пек çунса тăракан 
Пурçăнĕсем, укисем. 
Чăнкăр-чăнкăр тенкисем, 
Çутă кĕмĕл укçисем,
Мул пулсассăн, пурте пур, 
Чухăнсенче çук вĕсем. 
Кутне-пуçне сиктерсе 
Кĕçенеççĕ ăйрисем, 
Кĕлтен-кĕлтен выртаççĕ 
Çыххипеле хуйрисем.
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Ĕни те пур, вакри тĕ,
Йĕтĕн çиппи хутри те,— 
Хĕвел пек çунса тăракан 
Тĕрлĕ пурçăн тутри те.

Йăшăлтатать кăткă пек 
Кунĕпеле халăхĕ.
Пухăннă чух пухăнать, 
Чисти пĕлĕт юхнă пек,
Хăш çул çине пăхсан та, 
Вĕçĕ-хĕрри пĕртте çук. 
Саланнă чух çавнашкал 
Пăр кайнă пек хускалать, 
Сутуçи те лапкинче 
Урлă пирлĕ кускалать.
Хăш еннелле пăхсан та, 
Татти-сыппи курăнмасть, 
Пырать пăр пек кĕрлесе, 
Никамран та пăрăнмасть.

Тĕпĕр-тĕпĕр ут ури, 
Пĕр-пĕринчен иртеççĕ, 
Хыçĕсенчен хуçисем 
Пушăпала хĕртеççĕ.
Ури утан, куç куран,— 
Пурте пынă пасара,
Хĕсĕнсе те тухас çук 
Çын хушшинчен хăш чухне. 
Сырса илет кăткă пек 
Пасар Çавал улăхне,
Çул çийĕнче çул парса 
Пĕтерес çук халăхне. 
Савăлпала хĕснĕ пек, 
Тĕртсессĕн те сирĕлмест, 
Каçалана каймасăр, 
Кунĕпеле сÿрĕлмест.
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Хура ури, шур ури,
Хура пуçĕ, шур пуçĕ 
Хурт уйăрнă вăхăт пек 
Кĕрлет вара кунĕпе 
Вĕрн юнлă чунĕпе.
Савать Çĕрпÿ пасарне 
Пĕтĕм чунпе, чĕрипе, 
Ыран пасар тесессĕн, 
Çывăрмасть пуль çĕрĕпе. 
Пурлă-çуклă мулĕпе 
Çÿрет унта васкаса, 
Пырать Çĕрпÿ пасарне, 
Часран-часах хашкаса. 
Пурте мĕн те пулсассăн, 
Суту-нлÿ тăвасшăн, 
Ирттереççĕ пасарне 
Тÿлек кун пек йăвашшăн, 
Тем пысăккĕш савăнăç 
ГТулать пасар чăвашшăн. 
Эх, Çĕрпĕвĕн пасарĕ, 
Мĕн-мĕн кăна çук унта! 
Кам каласа пĕтерес 
Унта мĕн-мĕн пуррине.



ЕÇ ÇИЙЕ

I

Хĕшел хытă хĕртнипе, 
Час-час çумăр çунипе, 
Ирлĕ-каçлă йĕп-йĕпе 
Сывлăм вăйлă ÿкнипе 
Вăрманта та, уйра та, 
Пурте пулса çнтннпе,
Ак, Çарăмсан тăршшĕнче 
Пулса çитрĕç тырăсем. 
Сарă çу пек саралчĕç 
Ырашĕсем, туллисем, 
Шурă мерчен шăрçа пек 
Шуралчĕçĕ пăрисем, 
Кĕççеленсе ÿкрĕçĕ 
Мелке^пуçлă сĕллисем, 
Тинĕс хум пек хумхатать 
Тырра-пулла çилĕсем. 
Чăпарланса çитеççĕ 
Харатулсем, вирĕсем. 
Пуйса çитеç ун чухне 
Пирĕн ялсен хирĕсем.
Акă ун чух васкаса,
Питĕ хытă савăнса,
Ялти çынсем пĕтĕмпех 
Саланаççĕ хирсене.

Тĕкĕр-тĕкĕр ватсем çеç 
Тăрса юлать килсене, 
Ачисем те ун чухне 
Еçсĕр чупса çÿресе 
Ашкăнмаççĕ, кулмаççĕ. 
Уяв тума, выляма 
Вăхăчĕсем пулмаççĕ,
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Хăйсен килйышсемпеле 
Пурте хире каяççĕ, 
Тырă-пулă умĕнче 
Пуçĕсене таяççĕ.
Хĕртсе хĕвел пăхнă чух 
Хĕрсе тырă выраççĕ. 
Ывăçсене вĕлт те вĕлт 
Çавра-çавра хураççĕ, 
Упне ÿксе васкаса 
Кĕлтисене çыхаççĕ. 
Тусанпала тарĕсем 
Пылчăкланса юхаççĕ, 
Пĕр-пĕринпе тавлашса 
Амăртланса ĕçлеççĕ, 
Ашшамăшсен сăмахне 
Мĕн хушнине итлеççĕ, 
Епле йывăр пулсан та, 
Пурĕпĕрех тÿсеççĕ, 
Çамрăк чухнех уй-хирте 
Еçпе пиçсе ÿсеççĕ.
Ачаш питçăмартисем 
Хĕвелпеле пиçеççĕ, 
Çурхахланса çÿп-çÿхе 
Хăпа-хăпа ÿкеççĕ. 
Ашĕсем пит çуннипе 
Час-часах шыв ĕçеççĕ, 
Тăр-кăнтăрла тĕлĕнче 
Апат çиме вĕçеççĕ. 
Еçсе-çисе тăрансан, 
Пăртак выртса канаççĕ, 
Ал-урисем канаççĕ, 
Хăйсем тăна каяççĕ. 
Унтан татах ерипен 
Тырă вырма утаççĕ; 
Карталанса тăраççĕ, 
Каллех çурла тытаççĕ.
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Умесенче çурлисеМ 
Вĕлтĕр-вĕлтĕр выляççĕ. 
Хыçĕсенче кĕлтисем 
Тĕм çине тĕм пулаççĕ. 
Пĕрер ывăç каснипех 
Çаратаççĕ хирсене:
Ун чух уяв шухăш çук 
Каччăсене, хĕрсене. 
Шурăмпуçпех тăраççĕ, 
Çĕрĕн-кунĕн выраççĕ.
Пĕр ĕç хыççăн тепĕр ĕç 
Сиксе тухсах пыраççĕ. 
Çумăр киле пуçласан, 
Урлă-пирлĕ пăхаççĕ, 
Çурлисене пăрахса,
Чупса кĕлте пухаççĕ.

Тырă вырса пĕтерчĕç, 
Çурлисене хучĕçĕ,
Анчах питĕ хăвăртах 
Пĕтес çук халь ун ĕçĕ, 
Пĕтĕм хирте çĕмелпе 
Шăкăр сурат курăнать, 
Унтан вара халăхĕ 
Вĕсен енне пăрăнать. 
Çÿлелле май пĕр майран 
Кĕлти вĕлт-вĕлт ыткăнать. 
Пĕлĕт юхнă пек юхать, 
Тырă яла пухăнать.

II

Хирти тырă-пулăсем 
Пурте яла кĕчĕçĕ, 
Ирĕкленсе юрласа 
Çÿрет хирти кĕтÿçĕ.
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Симĕс вăрман сараЛаТь, 
Йывăç çулçи çаралать, 
Пĕтем хирте çалтар пек 
Выльăх-чĕрлĕх саланать. 
Тăппи-таппи тăпачи 
Тăпăртатса çеç тăрать, 
Каччă çапать çĕкленсе, 
Хăп-хап! туса кăшкăрса. 
Хăшĕ кĕрхи сухине 
Шăй! шăхăрса сухалать, 
Унта-кунта трактор 
Тăрăлтатать, çухăрать... 
Хир илемĕ çухалчĕ, 
Салхуланчĕ вăрман та; 
Халăх çÿрет кăткă пек 
Урлă-пирлĕ арманта: 
Ниçта шăнăçтарма çук 
Пырса тулнă урапа, 
Тĕрлĕ ялтан пухăннă 
Тĕрлĕ тĕслĕ тырăпа. 
Йĕтĕнсене сарчĕçĕ, 
Кантăрсене путарчĕç, 
Пахчасенчи тĕрлĕрен 
Çимĕçсене пуçтарчĕç, 
Çăмĕсене таптарчĕç, 
Тăлисене пустарчĕç, 
Вальтсăвкăра тем чухлĕ 
Шурă çăнăх юхтарчĕç, 
Тĕрлĕ апат-çимĕçсем 
Хатĕрленсе çитрĕçĕ,
Ашă кунсем хăраса 
Таçта кайса çĕтрĕçĕ.
Акă, чăваш ялсенче 
Хускалчĕçĕ уявсем.



ÇУЛ КУ РК И

Иртет иккен ĕмĕр, пĕтет кунçул, 
Часах курми, пулĕç куçăмсем... 
Сирĕн умран эпĕ çухалатăп,
Сывă пулăр ĕнтĕ, тусăмсем...
Эх, сăввăмсем... савнă юлташсем, 
Епле эпĕ сире юратрăм.
Сирĕн хăватăра шыра-шыра,
Нумай шурă хута. хуратрăм.
Ак хăвăртах вилĕм килсе çитĕ, 
Часах чĕнми пулĕ чĕлхемçĕм...
Хут çийĕнче анчах тăрса юлĕ 
Хура тĕсçĕм,. салху мĕлкеçĕм... 
Никама хĕрхенмен хăруш вилĕм 
Илсе кайĕ сиртен уйăрса.
Темле йывăрлăхсем тÿссессĕн те, 
Чарăнмарăм çырма тăрăшса. 
Пурăнăçăм йывăр пулсасеăн та, 
Юррăмсемпе хытă савăнтăм...
Хуйхă çине хуйхă килех тăчĕ, 
Шухăшла-шухăшла ывăнтăм... 
Выртнă вырăн çинчен тăра-тăра 
Çыру çинче лартăм çĕрĕпе,
Темле йывăр хĕн-хур курсан та, 
Пурăнма тăрăшрăм тÿрĕпе; 
Хăш-хăш чухне ăшăм çуннипе,
Хăш чух савăннипе юрларăм...
Эх, юррăмсем... савнă юлташăмсем, 
Сире чунтан-вартан юратрăм...
Хăш чух шăнкăрчă пек шăрантартăм, 
Хăш-хăш чухне юри юптартăм... 
Чăн-чăнласа юрлама тытăннă чух 
Чисти юхăм шыв пек юхтартăм, 
Тăван чĕлхен тăван çырулăхшĕн 
Мĕнпур вăйăма хурса ĕçлерĕм...
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Кĕнекесем çинчн ăслăлăхсем 
Мĕн хушнине хытă итлерĕм, 
Вăхăт-вăхăт умри шурă хут çине 
Куçран куççуль пăт-пат тумларĕ... 
Еçленĕ ĕç ахаль çухалмарĕ, 
Куççуль тăкни сая каймарĕ...
Утĕм çĕрте çĕрсе пĕтсессĕн те, 
Ятăм çĕрмĕ тесе шанатăп. 
Пусмăртан.хăтăлнă ĕçхалăхĕ 
Çутă курчĕ тесе савăнатăп. 
Еççыннисен чаплă ĕçне тума 
Мĕн вăй"çитне таран пулăшрăм... 
Чăваш халăЗГçамрЙк çырулăхне 
Хăват пама хытă тăрăшрăм. 
Мĕскер тăвас тени чăнах пулчĕ, 
Мĕн шыранă — çавă тупăнчĕ... 
Емĕтленнĕ ĕмĕт пулса тăчĕ, 
Еçхалăхĕ ĕçе йышăнчĕ.
Иртнинче йывăр пулнипелен 
Пурнăçăм хытă юхăнчĕ... 
Саркайăк юрри пек сăввăмсене 
Юрла-юрлах куçăм хупăнчĕ.
Мана тăпра айне хунă чухне 
Куççуль ан юхтарăр хуйхăрса, 
Савăнса калаçса, юрла-юрла 
Çĕрпе витсе хурăр юп курса.
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